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ZE WIATA WYOBRA NI NA ISLANDIDzieje siDzieje si

KoKon to impreza dla zaawansowa-
nych, jak i pocz tkuj cych mi o ników
wszystkiego, co wi e si  w jaki  spo-

sób ze wiatem fantasy. Organizatorzy posta-
wili sobie za zadanie promocj  gier, lmów
i ksi ek o tej tematyce. Festiwal adresujemy
do... wszystkich, zarówno fanów fantastyki,
jak i jeszcze nieprzekonanych, rodziców zanie-
pokojonych „dziwnym” hobby swoich dzieci
czy m odych ludzi, dla których has o „ fanta-
styka” oznacza „jakie  tam elfy”, a gry plan-
szowe kojarz  si  tylko z Chi czykiem, Mono-

poly i nudnym rzucaniem kostk  – zach ca Jo-
anna Falkowska, jedna z organizatorek. 

Uczestnicy b d  mogli pog bi  swoj  wie-
dz  dzi ki prelekcjom, które przygotuj  zapra-
wieni w bojach i rozeznani w tematyce pasjo-
naci. Dodatkowo b dzie mo na obejrze  kilka
mniej lub bardziej znanych lmów (organiza-
torzy zapewniaj : tym razem „W adcy Pier-
cieni” nie b dzie), zagra  w gry konsolowe

czy te  RPG. Prawdziw  gratk  b dzie Games
Room – miejsce gdzie b dzie mo na pogra
w nowoczesne gry planszowe dla ka dego

(m odych, starych, fanów i antyfanów fanta-
styki, gry ekonomiczne i przygodowe, w kli-
macie redniowiecza i nowoczesno ci, pi cio-
minutowe i pi ciogodzinne, ci kie i lekkie),
a prowadz cy pomog  w wyborze, wyt uma-
cz  zasady i wyja ni  wszelkie w tpliwo ci.

(AK)

Kiedy: 19-20 lutego 2011
Gdzie: Klub Kaktus (ul. S onecznikowa 19,

Bia ystok) na Zielonych Wzgórzach
Wi cej informacji: http://kokon.net.pl/

Joanna Falkowska,
wspó organizatorka
W Bia ymstoku potrzebna
by a zimowa impreza ak-
tywizuj ca rodowisko
fantastów i promuj ca fan-
tastyk . Tak narodzi  si
KoKon – konwent zorga-
nizowany przez grup

pasjonatów z ró nych oko ofantastycznych
klubów. Ka dy z nas mia  ju  jakie  do wiad-
czenia z organizacj  innych konwentów i imprez
w przesz o ci. Postanowili my zebra  je i wspól-
nie stworzy  co  ca kiem nowego. Fanta ci
zawsze s  otwarci na nowych ludzi, b dzie
wi c du o emocji, miechu i dobrej zabawy –
nie tylko dla wtajemniczonych. Bardziej od
do wiadczenia liczy si  tu otwarty umys  i ch
poznania czego  nowego.

I mpulsem dla podj cia dyskusji by a nowa
ksi ka Wydawnictwa KP, humanis-
tyczny przewodnik „Islandia. Przewodnik

nieturystyczny”. Mówi c i my l c o Islandii
(co podkre lali uczestnicy spotkania Ag-
nieszka Wi niewska i Jakub Bo ek – wspó au-
torzy ksi ki) trzeba pami ta  o wielu
zaskakuj cych faktach z historii tego kraju:

jako pierwsi mieli pani  premier lesbijk ,
która dokona a coming outu i jako pierwsi
musieli og osi  bankructwo z powodu kryzysu
na rynkach nansowych. I nie mo na zapo-
mnie  te , e ten kraj, gdzie liczba mieszka -
ców wynosi nieco ponad 300 tys., posiada
bogat  i cenion  na wiecie kultur . Muzyka?
To przecie  Björk i Sigur Rós. Kino? Znane i ce-
nione „Nói albínói”czy „101 Reykjavík”. Do
tego doskona y teatr i literatura. Tam ka dy
ma jakiego  znajomego muzyka albo pisarza,
lub te  sam gra w jakim  zespole lub zajmuje
si  sztuk  – opowiada a Agnieszka Wi -
niewska. – Gdy w Polsce na kultur  przeznacza

si  dziesi te cz ci procenta, tam jest to ponad
2% PKB i politykom nawet do g owy nie przyj-
dzie, by krytykowa  artystów za styl albo tre
wypowiedzi w dzie ach dotowanych z nan-
sów pa stwa, co w Polsce jest przecie  na-
gminne – dodawa a. 

Spotkanie w Centrum Zamenhofa to kolejna
z wielu imprez, jakie Klub Krytyki Politycznej
zorganizowa  w tym miejscu (wcze niej by y
liczne pokazy lmowe, m.in. „Doktryny
szoku”, dyskusje i spotkania z artystami, nau-
kowcami i dzia aczami spo ecznymi oraz wy-
stawy). Klub zaprasza wkrótce na dyskusj  na
temat Rosji. (AK)

„Krytyka Polityczna” o Islandii
O modzie na Islandi , sukcesie kulturalnym i kryzysie gospodarczym

tego kraju rozmawiano na pierwszym w tym roku spotkaniu Klubu

Krytyki Politycznej w Bia ymstoku. Zorganizowano je 26 stycznia

w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Bia ymstoku.

KoKon, wylęgarnia fantastów
Marzy ci si  ucieczka w wiat niczym
nieposkromionej wyobra ni? Odwied
KoKon – festiwal gier i aktywno ci
oko ofantastycznych.

W PROGRAMIE:
Games Room,
pokazy lmów,
prelekcje (to, co chcieliby-
cie wiedzie , a boicie si

spyta ),
rozgrywki RPG (gry wyob-
ra ni dla zielonych i do-
wiadczonych) plus pre-

lekcja „Co to jest RPG”
oraz kilku Mistrzów Gry,
których zadaniem b dzie 

bezbole nie wprowadza
w wiat RPGów i ka dy,
kogo denerwowa y zacho-
wuj ce si  g upio postaci
z ksi ek czy lmów, teraz
mo e sprawdzi , jak pora-
dzi sobie na ich miejscu, 
LARPy – pe ne emocji
„udawanki” w typowo fan-
tastycznych klimatach
science- ction i horroru,
turnieje gier planszowych

(Carcassonne i Neuroshi-
ma Hex) i pokera,
gry konsolowe, karaoke,
Guitar Hero, maty
 taneczne, 
elektroniczno-muzyczne
rozrywki zorganizowane
przez Stowarzyszenie
 Sakura No Ki, 
arcytrudne kalambury
i mniej lub bardziej spon-
taniczne konkursy.



P osta  Wiertowa, jednego z najwybitniejszych do-
kumentalistów, autora m.in. s awnego lmu
„Cz owiek z kamer ”, znana jest dzi  g ównie ki-

nomanom. Aleksandra Czerniawska postawi a sobie za
zadanie przywrócenie pami ci o wybitnym re yserze.
Powód? Prozaicznie prosty: Wiertow urodzi  si  w stolicy
Podlasia, cho  do tej pory pró no by o szuka  po nim
ladów w przestrzeni miasta.

Instalacja Kinooko Obiekt to pó -szyba, pó -obraz
w czarnej ramie, z nadrukowanym na szkle wzorem
w postaci oka-obiektywu. Patrzy na ulic  niedaleko kina
Forum, a zarazem wychodzi na spotkanie w druj cym
po chodniku spacerowiczom. W zale no ci od pory dnia
raz jest czarno-bia ym obrazem, kiedy indziej pó przez-
roczyst  szyb , która ltruje obraz ulicy. Wiertow by  ro-
zentuzjazmowany wspó czesnym miastem, jego tempem,
rytmem, dynamik  zmian. Chcia am, eby jaka  cz stka
tego entuzjazmu sp yn a te  na bia ostoczan – podkre-
la autorka instalacji.

Instalacja to nie pierwszy zwi zany z Wiertowem pro-
jekt Aleksandry Czerniawskiej. Jak wspomina, po raz
pierwszy zetkn a si  z jego twórczo ci  w liceum.

Po drodze do Kinooko Obiektu by  projekt internetowy
Tribute to Vertov, rysunki i fotomonta e, praca dyplo-
mowa polegaj ca na „rekonstrukcji” prywatnego pokoju
artysty oraz wystawa „Muzeum Tymczasowe” prezen-
towana m.in. przez bia ostock  Galeri  Sle dzi skich.
W planach czekaj  ju  inne pomys y m.in. na happe-
ning, warsztaty i pokazy lmowe. 

ARKADIUSZ KACZANOWSKI

Kinooko patrzy na Bia ystok
Sztuka wspó czesna zaczyna wkracza
na ulice Bia egostoku. Dobrym tego
przyk adem jest instalacja Aleksandry
Czerniawskiej – ho d dla re ysera,
Dzigi Wiertowa i zaproszenie do innego
spojrzenia na miasto.

SZTUKA NA ULICY Dzieje siDzieje si

Aleksandra Czerniawska 
urodzi a si  w Bia ymstoku.
Studiowa a na ASP w War-
szawie (2003-2008) oraz na
Staatliche Akademie der
Bildenden Künste Stuttgart
w Niemczech. Zajmuje si
g ównie malarstwem i ry-
sunkiem. Tworzy równie

fotogra , obiekty, instalacje. Laureatka wielu
nagród i stypendiów artystycznych. Strona
www: http://aczerniawska.blogspot.com/

• Kinooko Obiekt to nie pierwsze Twoje
dzia anie zwi zanie z postaci  Wiertowa
– czy spaja je jeden, wspólny cel?
Moim g ównym celem jest robienie interesuj cej
sztuki. Mo na si  zastanawia , dlaczego rozwi-
jam j  w Bia ymstoku? Bia ystok ma wizerunek
miasta konserwatywnego i prowincjonalnego.
Wydaje mi si , e nie jest to obraz do ko ca
pozytywny. Z drugiej strony mo na z lokalnej
historii wybra  takie fakty, które przedstawi
miasto w innym wietle. Wiertow by  cz owie-
kiem niezwykle otwartym, twórczym, odwa -

nym, awangardowym – artyst  wiatowego ka-
libru. Dlaczego nasze miasto nie mo e kojarzy
si  z nim, a nie tylko z ubrem i ledziem? My-
l , e ka dy z nas potrzebuje jakiego  punktu

odniesienia. Moim jest Bia ystok i Podlasie, ale
nie w wersji stereotypowej – by  mo e poprzez
swoje dzia ania dyskutuj  w a nie z pewnym
stereotypem.

• Kinooko Obiekt to w jakim  sensie pomnik
pami ci, ale z racji swojej formy – element
interakcyjny i podlegaj cy ci g ej aktualiza-
cji. Który z tych aspektów by  dla Ciebie
wa niejszy: upami tniaj cy czy raczej anga-
uj cy widza? 

Trudno jest mi zdecydowa , która z tych funkcji
jest dla mnie, jako autorki dzie a, wa niejsza,
poniewa  od pocz tku obie wyst powa y nie-
roz cznie. Wa ne by o za o enie, e praca ma
mie  charakter wspó czesny, nie mo e by  skie-
rowana tylko w przesz o , ale musi wyj  na-
przeciw wspó czesnym oczekiwaniom i by  at-
rakcyjna, równie  dla tzw. przeci tnego
cz owieka, nie tylko znawcy. Element aktualiza-
cyjny sprzyja realizacji tych za o e .

• Istnieje dla Ciebie twórczo  poza
Wiertowem?
G ówn  ga zi  moich dzia a  jest malarstwo.
W grudniu odby a si  moja wystawa w Galerii
Arsena  w Bia ymstoku. Z pewno ci  b d  po-
dejmowa  kolejne dzia ania w naszym mie cie,
ale potrzebuj  troch  czasu na ich przygoto-
wanie. Nad projektem Kinooko pracowa am po-
nad 3 lata. Niezb dna jest pewna ilo  czasu,
eby pomys  dojrza , znalaz  odpowiedni  form

plastyczn . A pó niej potrzeba równie  sporo
prozaicznych zabiegów organizacyjnych, które
pomog  wprowadzi  go w ycie.

Instalacja Kinooko Obiekt
znajduje si  obok skrzy-
owania ulic Sk odowskiej

i Legionowej.
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WARSTWY TRADYCJI, WIEKI KULTURY...
Nie sposób ju  stwierdzi  kiedy i gdzie odby a si
pierwsza szkolna studniówka oraz jak wygl da a.
Z pewno ci  nie odby a si  przed rokiem 1812, bo
to w a nie wówczas w Prusach mia  miejsce pierwszy
egzamin maturalny zdawany w gimnazjach, pe ni -
cych wówczas rol  dzisiejszych szkó  rednich. Ini-
cjatorem pierwszej w historii matury by  s ynny refor-
mator pruskiego szkolnictwa, Wilhelm von Humboldt,
który w 1809 roku zosta  kierownikiem pruskiego mi-
nisterstwa wyzna  i o wiecenia, i który by  w a ciwym
za o ycielem uniwersytetu berli skiego. Przez wiele
lat studniówki znacz co ró ni y si  od balów organi-
zowanych wspó cze nie – by y o wiele bardziej
skromne i organizowane w zamkni tym, szkolnym
gronie. Dopiero w latach 70. w Polsce nasta  czas
otwartych studniówek „z pomp ”, które jednocze nie
wypar y komersy, czyli bale maturzystów (organizo-
wane ju  po egzaminach).
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STUDNIÓWKI, STUDNIÓWKI I PO STUDNIÓWKACHDzieje siDzieje si

Prezydent Tadeusz
Truskolaski w pierw-
szej parze z Izabel
Branick . Przed od-
ta czeniem polone-
za dostojny go  y-
czy  wszystkim pod-
laskim maturzystom
jak najlepszych wy-
ników na zbli aj cej
si  maturze.

Jego pocz tek zosta  ju  tradycyjnie zainaugurowany
bardzo uroczy cie i z pomp  – w ca ym kraju m odzi
ludzie ta czyli poloneza na g ównych placach miast.

Szczególnie efektownie wygl da  „chodzony” w wyko-
naniu maturzystów z Wroc awia, którzy od 2001 roku
organizuj  „Poloneza dla Fredry”, dostojnie ta cz c
u stóp pomnika Mistrza od 55 lat spogl daj cego z co-
ko u na wroc awski rynek. Bia ostoccy maturzy ci nie
byli gorsi! W stolicy województwa sezon studniówek
zosta  zainaugurowany na Miejskiej Studniówce, która
odby a si  18 stycznia w sercu miasta, na placu przed
Archiwum Pa stwowym. Wzorem lat ubieg ych, impreza
by a stylizowana na dworskie przyj cie hetmana Jana
Klemensa Branickiego. Prezydent Tadeusz Truskolaski
z Izabel  Branick  (której rol  przekonuj co odegra a
Dominika Jakubowska z XI LO) i d ugi orszak par z bia-
ostockich szkó  ponadgimnazjalnych, zata czyli

w samo po udnie tradycyjnego poloneza. Podziw budzi y
wspania e stroje wielu tegorocznych maturzystów, na-
wi zuj ce do epoki hetmana Branickiego.

– W tym roku ju  trzeci raz wspólnie z Panem Prezy-
dentem zainaugurowali my okres studniówek w naszym

mie cie. Tak e po raz trzeci przypad o mi w udziale przy-
gotowanie m odzie y do wspólnego odta czenia poloneza
na Rynku Ko ciuszki. W tym roku ka d  bia ostock
szko  ponadgimnazjaln  reprezentowa y po dwie pary
maturzystów. Cieszymy si , e szczególnie dopisa a po-
goda, za  sama uroczysto  wygl da a bardzo efektownie
– powiedzia a po zako czeniu wydarzenia Urszula Cho-
mik-Kraszewska, instruktorka teatralna z XI LO, wspó -
organizator Miejskiej Studniówki.

Teraz tylko praca
Wasz bal by  kontynuacj  pi knej, wieloletniej tradycji,
któr  tworzy y pokolenia m odych ludzi odwa nie i ra-
do nie wchodz cych w doros e ycie. Studniówka to
tak e jedna z ostatnich okazji, by wspólnie poby  z kole-
gami i kole ankami, z którymi sp dzili cie niemal trzy
tak wa ne lata waszego ycia. 

A sk d wzi  si  u wi cony tradycj  okres dziel cy stu-
dniówk  od matury? Dlaczego akurat 100 dni? Tego rów-
nie  nikt nie wie na pewno. Wielu uwa a, e to po prostu
magia okr g ej, du ej liczby, cho  inni, szczególnie nobliwi
nauczyciele historii, doszukuj  si  tu odniesie  do 100
dni Napoleona, szczególnie wa nego czasu, którego nie
mo na zaprzepa ci . Tym bardziej, e od 6 lat znaczenie
matury (a ci lej jej wyników) wzros o niepomiernie – nie
b dzie przesady w stwierdzeniu, e zale y od niej wasza
przysz o . Dlatego jako redakcja Eureki trzymamy za was
kciuki, ycz c szcz cia. Jednocze nie zach camy do sys-
tematycznej pracy i dodatkowego wysi ku po studniów-
kowych szale stwach. Mamy nadziej , ze kolejny numer
Eureki pomo e wam przygotowa  si  do tego wa nego
sprawdzianu oraz u atwi wybranie wymarzonego kie-
runku studiów. (AT)

Wilhelm von Humboldt,
inicjator nowoczesnych
egzaminów maturalnych
(a jak wiadomo bez matur
nie ma studniówek).

100 dni – ostatnia prosta
Wi kszo  z was swoj  studniówk  ma ju  za sob  – mamy nadziej , e wszystkie by y wspania e, niepo-

wtarzalne i e pozostan  w waszej pami ci ju  na zawsze. Tak czy inaczej – sezon zimowego szale stwa

maturzystów ma si  z wolna ku ko cowi. 
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Turniej Sportowy Spo eczno ci Akade-
mickiej Uniwersytetu Medycznego
w Bia ymstoku rozegrano w dniach

3-6 listopada 2010 roku na uczelnianej hali
sportowej przy ul. Wo odyjowskiego. Naszym
g ównym celem by a integracja rodowiska
akademickiego uczelni – podkre laj  organi-
zatorzy. Zmagano si  w dwóch dyscyplinach:
futsalu i siatkówce, a otwarty charakter im-
prezy sprawi , e udzia  w zawodach brali nie
tylko studenci i pracownicy uczelni, ale rów-
nie  zaproszeni do dru yn go cie. Ostatecznie
wystartowa o dwana cie dru yn futsalowych

i pi  siatkarskich, w tym trzy zespo y pra-
cownicze i jedna studentów angloj zycznych
z English Division UMB. Pomys  na wspólne
wi towanie przez Uniwersytet oraz Akade-

micki Zwi zek Sportowy by  rzecz  naturaln
– w Bia ymstoku ko o AZS powsta o bowiem
na ówczesnej Akademii  Medycznej.

Turniej to nie jedyny sposób w jaki posta-
nowiono uczci  jubileusze UMB i AZS. Zorga-
nizowano te  „spotkanie po latach” dzia aczy,
zawodników i trenerów pi ki r cznej oraz pi ki
siatkowej, podczas których rozegrano mecze
pokazowe. W spotkaniach wzi li udzia : Jerzy

Melcer (87-krotny reprezentant
Polski w pi ce r cznej, uczest-
nik Igrzysk Olimpijskich w Mo-
nachium w 1972 roku i br -
zowy medalista z Igrzysk
Olimpijskich w Montrealu
w 1976 roku), Ewa Do matow
(czo owa siatkarka AZS Bia-
ystok, 64-krotna reprezen-

tantka Polski, srebrna meda-

listka mistrzostw Europy) i Albin Czech (mistrz
Polski w biegu marato skim).

Obchody 60-lecia UMB i AZS zako czy a
Uroczysta Gala.

FOT. UMB

MEDYK PO GODZINACH • Uniwersytet Medyczny w Bia ymstoku Dzieje siDzieje si

C hór akademicki uczestniczy w ró no-
rodnych przedsi wzi ciach organizo-
wanych przez UMB, bierze tak e udzia

w koncertach charytatywnych i innych wyda-
rzeniach takich jak np. Podlaski Festiwal
Nauki i Sztuki. Koncertuje równie  z zespo ami
symfonicznymi zarówno z Polski, jak i z za-
granicy, a tak e uczestniczy w konkursach
i festiwalach, zdobywaj c szereg nagród. W lip-
cu 2010 roku Chór UMB bra  udzia  w VI Mi -
dzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Rzymie

i Watykanie. Najbli sze plany koncertowe
Chóru dotycz  uroczysto ci zwi zanych z pierw-
sz  rocznic  katastrofy smole skiej, podczas
których chórzy ci wykonaj  „Requiem” Mo-
zarta. Dyrygent chóru – prof. Bo enna Sawicka
planuje równie  uczci  przypadaj ce w tym
roku dwudziestolecie samodzielnej pracy jako
kierownika artystycznego chóru. W zwi zku
z tym jubileuszem planowany jest wspólny
koncert Chóru UMB oraz chóru kameralnego
MediCoro.

Jubileusz UMB na sportowo
Uniwersytet Medyczny w Bia ymstoku oraz
Akademicki Zwi zek Sportowy w Bia ym-
stoku uczci y sportowymi zmaganiami
swoje sze dziesi te urodziny. 

WYNIKI ZAWODÓW
• Futsal: I miejsce: AZS TEAM, II miejsce:

Doctors, III miejsce: UMB Students
• Siatkówka: I miejsce: Kasztaniaki, II miejs-

ce: DS I Team, III miejsce: Stoma 2010

Roz piewany Medyk
Chór Uniwersytetu Medycznego w Bia ymstoku ju  wkrótce b dzie ob-
chodzi  jubileusz 60-lecia istnienia. Zespó  nale cy do kategorii chórów
mieszanych skupia studentów i lekarzy. Od 1991 roku prowadzony jest
przez prof. Bo enn  Sawick , a sk ad koncertowy chóru liczy obecnie
35 osób.

Chór akademicki to nie jedyny chór funkcjonuj cy przy UMB. Powodów do dumy tej uczelni
dostarcza równie  chór kameralny MediCoro. Zdoby  on Z oty Dyplom i I miejsce w kategorii
chórów kameralnych na VI Mi dzynarodowym Festiwalu Rybnicka Jesie  Chóralna, który
odby  si  w Rybniku w dniach 5-7 listopada 2010 roku. Na tym Festiwalu MediCoro otrzyma
równie  nagrod  specjaln  za wykonanie utworu muzyki wspó czesnej – „Jubilate Deo”
Paw a ukaszewskiego. Chór kameralny dyrygowany przez prof. Bo enn  Sawick  istnieje od
2007 roku, liczy 12-14 osób i sk ada si  g ównie z lekarzy – pracowników UMB. MediCoro
pomimo swej stosunkowo krótkiej historii poszczyci  si  mo e wyj tkowymi osi gni ciami.
Dotychczas uczestniczy  w trzech konkursach kameralnych, wygrywaj c ka dy z nich.

prof. Bo enna Sawicka,
dyrygent i kierownik
artystyczny Chóru UMB
Uczestnictwo w chórze daje
mo liwo  ogromnego roz-
woju. Nie tylko pod wzgl -
dem wokalnym, ale te
ogólnohumanistycznym.

Chórzy ci zdobywaj  wiedz  o kompozytorach,
stylach, gatunkach, formach muzycznych. Na
pewno niezapomnianych wra e  dostarczaj
równie  koncerty oratoryjno-kantatowe z udzia-
em muzyków lharmonii. Wspó pracujemy
niejednokrotnie z dyrygentami wielkiego for-
matu artystycznego o wiatowej renomie. Na
przes uchania zapraszamy przede wszystkim
tych, którzy lubi  piewa  i dla których piew
nie jest obcy. Oczywi cie nie wymagamy po-
siadania jakiegokolwiek wykszta cenia mu-
zycznego. Wystarczy s uch muzyczny, pre-
dyspozycje i przede wszystkim ch  uczest-
nictwa w chórze i systematycznej pracy.

5
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Z biórka pod has em „Niech p ynie rado ”
trwa a od 6 do 12 grudnia 2010 roku
na Wydziale Prawa i innych wydzia ach

UwB, równie  w siedzibie Urz du Marsza kow-
skiego oraz w bia ostockim magistracie. Pud a
ustawiono w 11 miejscach w Bia ymstoku.
Mieszka cy miasta i studenci podarowali dzie-
ciom w sumie ponad pó  tysi ca zabawek i ksi -
ek. Akcj  wspar a równie  Minister Nauki

i Szkolnictwa Wy szego Barbara Kudrycka prze-
kazuj c na jej rzecz spor  kolekcj  pluszaków. 

To kolejna akcja studentów prawa maj c
na celu wsparcie powodzian z Sandomierza
i okolic. W czerwcu ubieg ego roku wolontariusze
– studenci i pracownicy wydzia u – pomagali
mieszka com zalanego Sandomierza walcz c
u ich boku z ywio em. Tym razem studenci

zorganizowali zbiórk  ksi ek i zabawek, które
na pocz tku stycznia tra y do dzieci ze szko y
podstawowej w Sokolnikach, po o onych w gmi-
nie Gorzyce ko o Sandomierza. W szkole tej
uczy si  ok. 150 dzieci. W ubieg orocznej powodzi
ucierpia y rodziny praktycznie ka dego z uczniów

tej szko y. Sokolniki zosta y zalane dwukrotnie.
Pomoc nansowa otrzymywana przez powodzian
przeznaczana jest g ównie na zaspokajanie pod-
stawowych potrzeb. Natomiast dzieci straci y
w powodzi rzeczy cz sto dla nich bardzo wa ne
– zabawki i ksi ki. St d pomys  studentów by
sprawi  rado  najm odszym mieszka com po-
powodziowych terenów – mówi Katarzyna Dzie-
dzik z Wydzia u Prawa UwB.

wietn  rekomendacj  dla ksi ki jest
fakt uzyskania przez ni  tegorocznej
nominacji do nagrody literackiej im.

Wies awa Kazaneckiego. O tym, czy „Opowie-
ci z Chru ciela” spotkaj  si  z uznaniem kon-

kursowego jury przekonamy si  ju  na po-
cz tku marca. O nowej ksi ce rozmawiamy
z autorem.

– Sk d pomys  na ksi k ?
Na pomys  cyklu opowiada  pt. „Opowie ci

z Chru ciela”, które pisa em pod pseudoni-
mem Dzwonka Chruszczuk wpad em jeszcze
w 2001 roku. Kiedy po latach zebra em je
w ca o  i dopisa em nowe, okaza o si , e
uk adaj  si  one w opowie  o czasach, które
znam z mojego dzieci stwa. Kto  mi napisa
nawet, e czyta si  t  ksi k  prawie jak ba .

Bardzo mnie ta opinia ucieszy a, gdy  cho-
dzi o mi o stworzenie swojskiej wersji litera-
tury okre lanej jako realizm magiczny.

– Co w „Opowie ciach z Chru ciela” mo e
w szczególno ci przypa  do gustu m odym
czytelnikom?

Gdy pisa em ksi k , my la em przede wszyst-
kim o tym, by powsta y interesuj ce historie,
by czyta o si  je jednym tchem, by nieustannie
co  si  w Chru cielu dzia o, a czytelnik nie
mia  wytchnienia. Marzy em te  o zbudowaniu
postaci z krwi i ko ci. Mam nadziej , e moi
bohaterowie s  prawdziwi. To nie s  ludzie
z pierwszych stron gazet, niewielu
z nich mo e by  jakimkolwiek
wzorcem wychowawczym. Pra-
wie ka dy bohater ma jakie
swoje s abostki, dziwactwa, na-
wyki: kto  notorycznie k amie,
kto  nieustannie wrzeszczy, s -
siedzi szukaj  mi dzy sob  zwa-
dy, ich poczucie humoru cz sto
jest prymitywne, a niektóre za-
chowania godne pot pienia.
Ale ci bohaterowie w istocie
s  sympatyczni i bardzo ich
lubi  mimo tych s abo ci.
A mo e ze wzgl du na nie.

– Jak wygl da Chru ciel, czy bardzo ró ni
si  od „naszego” wiata?

Akcja ksi ki dzieje si  w latach siedem-
dziesi tych XX w., gdzie  w zagubionej, po o-
onej na uboczu wsi. Historii jest wiele. S

bardzo ró ne. I takie bardzo proste: zbudo-
wano szko , potem ko ció , kino do wsi przy-
jecha o, zorganizowano zabaw , która sko -
czy a si  niezbyt szcz liwie, kto  kupi  motor,
kto  si  z kim  pok óci , kto  z wielkiego
wiata chcia  zmienia  Chru ciel, ale mu nie

wysz o, kto  chce zosta  ksi dzem, a inni go
na pokuszenie wodz . Ale jest te  w tek ma-
giczny: do niektórych bohaterów powraca po-

nura przesz o  i cza-
sem dziej  si  rzeczy
trudne do wyja nienia.

Wszyscy mówi  mi,
e ta ksi ka jest

przede wszystkim bar-
dzo zabawna i e po-
doba im si  zw aszcza
specy czny, dosadny j -
zyk. Ja bym te  powie-
dzia , e to zabawna
ksi ka i sam wiele razy
si  nad ni  mia em. Ale
jest zarazem tak za-
bawna, e a  smutna.

Chru ciel – tak zabawny, e a  smutny
Z ko cem zesz ego
roku do r k mi o ni-
ków literatury tra a
kolejna ksi ka
„st d” – mowa tu
o „Opowie ciach
z Chru ciela” autor -
stwa Dariusza Kie -
czewskiego, który

na co dzie  jest profesorem Uniwersytetu
w Bia ymstoku, kierownikiem Zak adu Zrów-
nowa onego Rozwoju na Wydziale Ekonomii
i Zarz dzania.

Prawnicy powodzianom
Studenci Wydzia u Prawa Uniwersytetu w Bia ymstoku w grudniu zorganizowali
zbiórk  darów dla dzieci z terenów popowodziowych. 

Radomir Kolendowicz, prezes Ko a
Naukowego Prawa Pracy
Do akcji „Niech p ynie rado ” przy czyli my
si  z Ko em Naukowym Prawa Pracy dzia aj -
cym przy Wydziale Prawa UwB. Akcja dobrze
wpisywa a si  w charakter naszej dzia alno ci.
Organizujemy nie tylko konferencje, szkolenia
i spotkania z praktykami, ale wychodzimy tak e
do spo ecze stwa i pracujemy na jego rzecz.
Ciesz  si , e mog em uczestniczy  w tej akcji
i przynajmniej w ten sposób pomóc ludziom
dotkni tym powodzi . Jestem bardzo zado-
wolony z tego, co uda o si  nam zrobi , i z tego,
e dzieci na wi ta mog y dosta  fajne pre-

zenty. Je eli b dzie taka mo liwo , na pewno
b d  bra  udzia  w kolejnych takich akcjach.



4’64” ju  w maju
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RUSZ G OW ! • Politechnika Bia ostocka Dzieje siDzieje si

Z bli a si  czwarta edycja Przegl du
Krótkich Form Filmowych 4’64”.
W ród prezentowanych nagra

z pewno ci  nie zabraknie lmów o proble-
mach spo ecznych oraz ciemnych stronach
otaczaj cej nas rzeczywisto ci, jak i zabaw-
nych, lekkich form pokazuj cych wiat z przy-
mru eniem oka. W ramach naszego przegl du
pokazujemy naprawd  ró norodne dzie a – i to
zarówno pod wzgl dem tematyki, stylistyki jak
i formy. W tym roku jedynym kryterium, jakim
si  kierujemy jest to, aby nagranie nie by o
d u sze ni  4 minuty i 64 sekundy. To nasza
tradycja. Ka dego roku d ugo  nagrania wy-
d u a si  o 1 sekund  – podczas pierwszej edy-
cji lmy trwa y 4’61” – wyja nia Pawe
Dudko, przewodnicz cy ko a Forma. 

Przegl d, organizowany przez Studenckie
Ko o Naukowe Forma dzia aj ce przy Wy-
dziale Architektury Politechniki Bia ostockiej,
ruszy w maju br. W jego ramach pokazywane
b d  lmy studentów i absolwentów uczelni
wy szych z kraju i zagranicy. W olbrzymiej
wi kszo ci autorzy studiuj  na kierunkach ar-
tystycznych, ale nie jest to zasad . 

Nades ane nagrania, podobnie jak w latach
ubieg ych b d  rywalizowa y o oceny jury. Te
uznane za najbardziej warto ciowe, b dzie
mo na zobaczy  podczas uroczystego pokazu

na owego, który odb dzie si  na Wydziale
Architektury pod koniec maja. A cztery najlep-
sze otrzymaj  nagrody i zostan  zamiesz-
czone na stronie internetowej przegl du
www.461overview.com. (KH)

E -Biuletyn to inicjatywa zupe nie
wie a. O jego formie i tre ci decyduj

sami studenci. Dotychczas ukaza y si
jedynie trzy numery pisma, a ju  jest ono
znane w ród studentów. Piszemy o tym co nas

– studentów – dotyczy. Chcemy pokaza , jakie
mo liwo ci daj  nam kierunki, na których stu-
diujemy, co mo na po nich osi gn . Cenne
wskazówki dotycz ce rozwoju zawodowego
znajdziemy w dziale „moja kariera” gdzie za-
mieszczamy rozmowy z osobami, które ju
osi gn y sukces, np. z prezesem Podlaskiego
Klubu Biznesu czy w a cicielem portalu Bialys-
tokOnline. Cz sto s  to absolwenci kierunków,
na których i my studiujemy – mówi Agnieszka
Bielecka, redaktor naczelna, studentka polito-
logii PB.

Tematy poruszane w e-Biuletynie nie sku-
piaj  si  jedynie na yciu uczelni. Zagadnie-
nia spoza uczelnianych murów poruszane s
w dzia ach: „od sesji do sesji” i w „troch
 cooltury”. Zamieszczane s  tu relacje z wyda-
rze  kulturalnych, koncertów i eventów, wy-
wiady z gwiazdami takimi jak happysad czy
Coma. (KH)

W ybór patrona szko y czy insty-
tucji nie jest spraw  b ah . Do-
skonale zdaj  sobie z tego spra-

w  w adze Politechniki Bia ostockiej, które
og osi y konkurs na patrona Centrum No-
woczesnego Kszta cenia PB. Budynek Cen-
trum powstaje u zbiegu ulic wierkowej
i Zwierzynieckiej. Znajd  tu siedzib  bib-
lioteka, Centrum Kszta cenia Zdalnego oraz
Studium J zyków Obcych. 

Kandydatury na patronów CNK nale y
przesy a  do ko ca marca br. Powinna to
by  posta  ciesz ca si  szacunkiem w mie-
cie i regionie, której osi gni cia wi  si

z dzia alno ci  CNK. Propozycje kandydatur
patrona wraz z uzasadnieniem powinny
by  z o one na formularzu dost pnym na
stronie www.cnk.pb.edu.pl w zamkni tej
kopercie w Biurze ds. Rozwoju i Programów
Mi dzynarodowych Politechniki Bia ostoc-
kiej. Spo ród nades anych propozycji pi -
cioosobowa komisja wybierze trzy najlepsze.
O tym, która z nich b dzie najodpowied-
niejsza  zadecyduje senat uczelni. Osta-
teczn  decyzj  powinni my pozna  do
ko ca maja br. Na zwyci zc  konkursu
czeka nagroda rzeczowa! (KH)

Studencka przygoda z dziennikarstwemCNK PBczekana patrona
Jak zdoby  do wiadczenie dziennikarskie, a jednocze nie zrobi  co  dla swoich kolegów?
Stworzy  w asn  gazet ! – tak stwierdzi a grupa studentów Wydzia u Zarz dzania Politechniki
Bia ostockiej, która jesieni  ub.r. wyda a pierwszy numer e-Biuletynu – internetowego
magazynu studenckiego. 

Dla niektórych z nas do dopiero pocz tek
przygody z dziennikarstwem. Mamy nadziej ,
e uda nam si  wykorzysta  drzemi cy w nas

potencja  – mówi  redaktorzy e-Biuletynu

fo
t. 

PB



N a pomys  stworzenia Versity Busters
wpadli my jaki  czas temu. W Bia-
ymstoku od pi ciu lat jest wpraw-

dzie organizowany Over The Top, ale to turniej
typowo dla B-boyów. A my chcieli my stworzy
te  imprez , podczas której mog yby ze sob
rywalizowa  grupy taneczne takie jak my –
mówi Rafa  „Roo ” Kami ski.

I tak w a nie powsta  Versity Busters, który
w bia ostockim kalendarzu imprez zadebiuto-
wa  w 2009 roku. Do udzia u w tym tanecz-
nym turnieju organizatorzy zapraszaj  jedynie
wybrane grupy taneczne, reprezentuj ce pro-
fesjonalny poziom. Ka da z zaproszonych

grup przygotowuje i prezentuje indywidualnie
przygotowan  choreogra  do podanych przez
organizatorów trzech utworów muzycznych –
takich samych dla ka dej grupy. Versity Bu-
sters to turniej, który premiuje profesjonalizm
i wszechstronno  tancerzy – proponowane
utwory muzyczne nie s  wi c naj atwiejsze do
interpretacji. Na przygotowanie choreogra i
i trening tancerze maj  tylko miesi c. – Nie
chcieli my robi  kolejnego turnieju, na którym
grupy pokazywa yby swoje wy wiczone do per-
fekcji choreogra e. To impreza dla ludzi ambit-

nych i kreatywnych – mówi Karol „Niecik”
Niecikowski. 

Podczas samego turnieju ka da taneczna
grupa wykonuje wi c dowolnie wybrane dwa
z trzech przygotowanych programów, a jury
na ich podstawie wy ania trójk  nalistów. Je-
dynie oni maj  mo liwo  zaprezentowania
wszystkich trzech „showcasów”. Jury ocenia-
j ce wyst py premiuje interpretacj  charakteru
ka dego utworu, oryginalno , trudno  cho-
reogra i oraz oczywi cie poziom wykonania.

Triumfatorzy ostatniej edycji
4 grudnia ubieg ego roku, w klubie A1 przy
ul. Komunalnej odby a si  druga edycja Versity
Busters. O nadrod  g ówn  turnieju – 7 tysi cy
z otych – tym razem zawalczy o dziewi wy-
branych przez organizatorów grup tanecznych:
Caro Dance z Siedlec – zwyci zcy zesz orocznej
edycji VB, B2B z Warszawy, Bejzik z Wroc awia,
bia ostocki Sza , pozna ski EF Machine, CT
Group z om y, Top Toys z Koszalina, Damn
Dancers z Olsztyna oraz ódzki FNF.

Popisy taneczne grup ocenia o grono profes-
jonalnych jurorów. W ród nich znale li
si m.in. Jaros aw Staniek – re yser i choreo-
graf maj cy w swoim dorobku kilkadziesi t
produkcji teatralnych i specjalista od ruchu
scenicznego, tancerka Natalia Madejczyk, w a-
ciciel Fair Play Studio – Wojciech „Blacha”

Blaszko oraz Candace Brown – choreograf
i tancerka z USA wspó pracuj ca z najpopular-
niejszymi szko ami ta ca w Los Angeles.

W nale znalaz y si  ekipy Damn Dancers,
FNF oraz grupa Bejzik. Najwi ksze wra enie
na cz onkach jury wywar y wyst py ódzkiej
grupy FNF, która zosta a laureatem ostatniej
edycji Versity Busters. Nagrod  dla zwyci zców
– oprócz wspomnianej kwoty pieni nej – by a
równie  mo liwo  kolejnego zaprezentowania
si  bia ostockiej publiczno ci na odbywaj cych
si  dzie  pó niej pokazach tanecznych inspi-
rowanych muzyk  Chopina „Dance Sympoz-
jum Chopin Inspired”. 

ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ

FOT. PAWE  KRUKOWSKI
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tu liczy się
wszechstronność

Bia ystok uchodzi za taneczne serce
naszego kraju. Funkcjonuje tu mnó-
stwo szkó  ta ca. St d pochodzi rów-
nie  wielu utalentowanych ludzi, którzy
ta cem yj  i po wi caj  mu ca y swój
czas. Versity Busters to jedna z imprez
powsta ych w a nie z my l  o wszyst-
kich tych, którym taniec nie jest obo-
j tny. Impreza w formie tanecznego
turnieju zosta a stworzona przez naj-
bardziej chyba rozpoznawalnych bia-
ostockich tancerzy – Fair Play Crew.



R anking obejmuje zarówno licea, jak i technika,
ujmuj c je w dwa odr bne zestawienia. I tak
w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólno-

kszta c cych 2011 w skali ogólnopolskiej zwyci y o ZS
UMK Liceum Akademickie w Toruniu. I Liceum Ogólno-
kszta c ce im. Adama Mickiewicza w Bia ymstoku, które
po raz kolejny zosta o uznane za najlepsze spo ród
szkó  województwa podlaskiego, w Polsce zajmuje
30. miejsce. Tu  za nim w regionie, z niewiele ni sz
not , uplasowa o si  I LO im. Tadeusza Ko ciuszki
w om y. Na podium znalaz o si  tak e bia ostockie
III LO im. Krzysztofa Kamila Baczy skiego. 

Sk d wiadomo, kto jest najlepszy?
W tej edycji rankingu jego twórcy kierowali si  innymi
ni  poprzednio kryteriami. Do tej pory brano pod uwag
jedynie wyniki olimpiad przedmiotowych, tematycznych
i zawodowych. Tym razem równie  doceniono wysi ek
laureatów olimpiad, jednak od 2011 r. najwa niejszym
kryterium oceny s  wyniki matur. Dobre wyniki z egza-

minu maturalnego stanowi  a  60% sukcesu
szko y. Nowym, ale jak najbardziej tra-

onym pomys em jest tak e bra-
na pod uwag  ocena szkó
z punktu widzenia pra-
cowników naukowych
uczelni. To oni przecie
przejm  po nauczycielach
zadanie przekazania m o-
dym ludziom swojej wie-
dzy oraz oceniania ich
umiej tno ci. 

ARKADIUSZ KACZANOWSKI

NA PODSTAWIE: PERSPEKTYWY

OGÓLNOPOLSKI RANKING SZKÓ  PONADGIMNAZJALNYCH Dzieje siDzieje si

Zobacz, co się liczy
Sukcesy w olimpiadach – 30%
Matura z przedmiotów obowi zkowych – 30%
Matura z przedmiotów dodatkowych – 30%
Opinia akademicka – 10%

NAJLEPSZE LICEA
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
1. I LO im. Adama Mickiewicza 

w Bia ymstoku
2. I LO im. Tadeusza Ko ciuszki

w om y
3. III LO im. Krzysztofa Kamila

 Baczy skiego w Bia ymstoku
4. Spo eczne Liceum Ogólnokszta -

c ce STO w Bia ymstoku
5. IV LO im. Cypriana Kamila  Norwida

w Bia ymstoku
6. II LO im. Ksi nej Anny z Sapiehów

Jab onowskiej w Bia ymstoku
7. I LO im. Marii Konopnickiej 

w Suwa kach
8. II LO im. Marii Konopnickiej

w om y
9. VI LO im. Króla Zygmunda  Augusta

w Bia ymstoku
10. II LO z Dodatkow  Nauk  J zyka

Bia oruskiego w Hajnówce

I LO im. A. Mickiewicza w Bia ymstoku –
to jedyna szko a w mie cie stowarzyszona
w UNESCO (od 1968 roku), jedyna nale-

ca do elitarnego Towarzystwa Szkó
Twórczych (od 1994 roku) skupiaj cego
najlepsze licea w Polsce. Jedyne liceum,
które wychowa o kilku laureatów olimpiad
mi dzynarodowych (matematyka, zyka)
– m.in. w 2010 r. nasz ucze  zaj  III
miejsce w wiecie w Olimpiadzie Infor-
matycznej. Co roku mamy najwi ksz
w województwie podlaskim ilo  laurea-
tów i nalistów wielu olimpiad przedmio-
towych. Co roku te  100% uczniów zdaje
egzamin maturalny. W 2006 r. przy I LO
zosta o utworzone Podlaskie Stowarzy-
szenie na Rzecz Uzdolnionych. Koncep-
cja pracy szko y eksponuje zapewnianie
wysokiej jako ci nauczania i wychowania

ze szczególnym uwzgl dnieniem ró nych
form pracy z uczniem zdolnym. St d ak-
tywnie dzia a w szkole Teatr „Na Skraju”,
Klub My li Psychologicznej, Klub My li
Politycznej, Klub M odych Katolików, Ko o
prawos awne „Eleos”, liczne ko a przed-
miotowe, zainteresowa  oraz sekcje spor-
towe. Absolwenci kontynuuj  nauk  na
renomowanych uczelniach polskich i za-
granicznych. Jestem bardzo dumna
z osi gni  swoich uczniów. To dzi ki ich
staraniom oraz zaanga owaniu nauczy-
cieli otrzyma am w 2010 r. zaszczytny tytu
Profesora O wiaty. Du  rol  przywi zuje
si  w szkole do wychowania m odzie y
w duchu m drej tolerancji, wspó istnienia
w grupie wielokulturowej z szacunkiem
do w asnej to samo ci, a tak e do dru-
giego cz owieka.

mgr Gra yna Z ocka-Korzeniewska, dyrektor I Liceum
Ogólnokszta c cego im. Adama Mickiewicza w Bia ymstoku
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Czym kieruj  si  gimnazjali ci podczas wyboru szko y redniej? Sk d mo emy

dowiedzie  si , które placówki s yn  z wysokiego poziomu nauczania? Z czego dumni

s  uczniowie liceów oraz ich rodzice? Pomoc  w tym zakresie mo e by  Ogólnopolski

Ranking Szkó  Ponadgimnazjalnych, tworzony co roku przez magazyn „Perspektywy”

i dziennik „Rzeczpospolita”. W styczniu opublikowano jego tegoroczn  edycj . 



Sposób na ycie – pomaga  innym
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F izjoterapia to dzia  medycyny, którego celem jest
likwidacja procesów chorobowych i ich na-
st pstw, zapobieganie im oraz przywracanie jak

najpe niejszej sprawno ci chorego. Ka dy, kto cho  raz
korzysta  z pomocy zjoterapeuty wie, e za t  such ,
encyklopedyczn  de nicj  kryje si  odpowiedzialny
zawód z trudn  do przecenienia misj . Fizjoterapeuta
dzi ki swemu wysi kowi i wielogodzinnej wspó pracy
z podopiecznym, przywraca mu mo liwo ci pe nego
uczestnictwa w yciu spo ecznym i rodzinnym. Oznacza
to, e w istocie przebudowuje jego ycie, uwalniaj c go
od bólu i niepe nosprawno ci.

Studia na kierunku zjoterapia cz  specjalistyczn
wiedz  teoretyczn  z du  ilo ci  zaj  praktycznych.
W trakcie nauki studenci zdobywaj  wiedz  mi dzy in-

nymi z zakresu anato-
mii, zjologii ogólnej
i zjologii wysi ku -
zycznego, biomechaniki,

zykoterapii, kinezyte-
rapii i masa u. Poznaj
te  praktyczne zasady
stosowania wszystkich

najwa niejszych dzia a  terapeutycznych, takich jak:
kinezyterapia (leczenie ruchem), masa  leczniczy, bal-
neoterapia (leczenie uzdrowiskowe) i wiele innych.
W trakcie nauki studenci zaznajamiaj  si  tak e z za-
sadami obs ugi specjalistycznego sprz tu wykorzysty-
wanego w procesie leczenia.

Po uko czeniu studiów absolwenci s  przygotowani
do planowania i realizowania ca ego procesu rehabili-
tacyjnego. Mog  równie  przeprowadza  gimnastyk
korekcyjn  i kompensacyjn  w placówkach o wiatowo-
wychowawczych. 

Wydzia  Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bia ymstoku kszta ci swych studentów a  w o miuspecjalistycznych kierunkach. Jednym z nich jest zjoterapia – idealna propozycja dla osób wra liwychna potrzeby innych ludzi. Absolwenci tego kierunku dzi ki nabytej wiedzy i umiej tno ciom potrai chc  czyni  ycie innych lepszym i szcz liwszym.

mgr Anna Mirska, asystent w Klinice Rehabilitacji
Dzieci cej UMB, absolwentka kierunku zjoterapia
Dobry zjoterapeuta to przede wszystkim osoba ambitna, prag-
n ca ci gle si  rozwija  i pog bia  swoj  wiedz , podchodz ca
z pasj  do wykonywanego zawodu. Praca zjoterapeuty bywa
niekiedy ci ka i wymaga pe nego zaanga owania, ale daje te
ogromn  satysfakcj , kiedy pacjent cieszy si  widz c i czuj c jej
efekty. Dobry zjoterapeuta to osoba otwarta, posiadaj ca zdol-
no  empatii, umiej tno  zrozumienia pacjenta, uszanowania

jego uczu  i odczu . To tak e osoba pozytywnie nastawiona do ycia, poniewa
cecha ta niezmiernie pozytywnie wp ywa na samopoczucie i motywacj  pacjenta. 

Micha  Sieradzki, student III roku zjoterapii na UMB
Pierwszy rok studiów to przede wszystkim du o teorii, zw aszcza
z dziedziny zjologii i anatomii. Musimy dok adnie pozna  organizm
cz owieka, by pó niej móc mu pomaga  w ka dej sytuacji. Od
strony teoretycznej poznajemy tak e sam  zjoterapi . Na drugim
roku dochodz  szeroko uj te przedmioty lekarskie oraz pierwsze
zaj cia praktyczne: zykoterapia, kinezyterapia itp. Trzeci rok to
ju  w wi kszo ci zaj cia praktyczne na wszystkich oddzia ach,
uzupe niane m.in. o zaj cia z masa u. Jestem bardzo zadowolony

z podj tej kilka lat temu decyzji o wyborze kierunku studiów – mog  poleci  go wszystkim
osobom, które z pomocy innym ludziom chc  uczyni  swój sposób na ycie.

Uniwersytet Medyczny w Bia ymstoku • FIZJOTERAPIATwój wybórTwój wybór

GDZIE ZNAJDZIE ZATRUDNIENIEFIZJOTERAPEUTA? 
Fizjoterapeuta mo e szuka  pracy w publicznychi niepublicznych poradniach rehabilitacyjnych, sana-toriach, o rodkach rehabilitacyjnych dzia aj cychw ramach ró nych stowarzysze  i fundacji, w przed-szkolach i szko ach specjalnych, o rodkach i gabi-netach odnowy biologicznej i w klubach sportowych.

Krok po kroku
Przy rekrutacji na zjoterapi  brane s  pod uwag

wyniki z jednego przedmiotu (do wyboru): biologii,

chemii lub zyki. Z uwagi na du  konkurencj , warto

zdawa  jeden z tych przedmiotów na poziomie roz-

szerzonym.
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Z TROPIKIEM NA
CZARNYM L DZIE
Najlepszym sposobem
na pozyskiwanie nowej
wiedzy i zdobywanie
do wiadcze  przez
cz onków SKN Tropik
s  wyjazdy do odleg-
ych zak tków wiata.

W sierpniu zesz ego
roku studenci UMB
wraz z opiekunem SKN
Tropik uczestniczyli
w miesi cznym kursie
z medycyny tropikalnej
w Instytucie Medycyny
Tropikalnej przy Uni-
wersytecie Madonna
w Nigerii. Mogli si  tam
zapozna  z diagnozo-
waniem i zwalczaniem
chorób wyst puj cych
na terenie rodkowej
Afryki. Uczestnicy kur-
su wzi li równie  udzia
w seminarium na temat
malarii, podczas któ-
rego przedstawiono
post py w zwalczaniu
tej gro nej choroby,
zbieraj cej corocznie
tysi ce ofiar na ca ym
wiecie.
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K o o Tropik dzia a przy Zak adzie Zintegrowanej
Opieki Medycznej Wydzia u Nauk o Zdrowiu
UMB. Kierownikiem Zak adu jest Dziekan –

prof. dr hab. med. El bieta Krajewska-Ku ak. Ko o po-
wsta o w grudniu 2008 roku i liczy obecnie 15 cz on-
ków, studiuj cych na ró nych kierunkach Uniwersytetu
Medycznego. Jego stworzenie mia o na celu przede
wszystkim u atwienie studentom realizacji ich inspiracji

zwi zanych z medycyn  tropikaln , pog bienie wiedzy
z zakresu medycyny tropikalnej oraz stworzenie warun-
ków do zrzeszania si  pasjonatów tropiku, poprzez roz-
wijanie wspólnych zainteresowa . 

Wszystkim cz onkom Ko a Tropik bliska jest naczelna
zasada organizacji „Lekarze bez Granic”, która powsta a
dok adnie 40 lat temu i jest obecnie najwa niejsz  or-

ganizacj  zrzeszaj c  lekarzy, piel g-
niarki, po o ne i ratowników nios cych
pomoc w krajach Trzeciego wiata oraz
na obszarach ogarni tych wojn . Jej
twórcom od pocz tku przy wieca a
idea, e wszyscy ludzie maj  prawo do
opieki medycznej, i e to prawo jest
wa niejsze ni  granice pa stwowe. 

Kieruj c si  t  zasad  studenci dzia-
aj cy w Kole Tropik przejawiaj  du
aktywno  na polu naukowym – bior
czynny udzia  w uczelnianych konfe-

rencjach naukowych oraz konferencjach o zasi gu ogól-
nopolskim, gdzie prezentuj  wyniki swoich bada .
Zajmuj  si  tak e wspó organizowaniem specjalistycz-
nych spotka  naukowych. S  te  zaanga owani w akcje
o charakterze spo ecznym, takie jak m.in. „Przychodnia
mamy i dziecka”, „Akademia Zdrowia”, „Stop Malarii”
czy „Pomagamy dzieciom z Paragwaju – adopcja na od-
leg o ”. Udzia  w takich przedsi wzi ciach pozwala im
dzieli  si  fachow  wiedz  z potrzebuj cymi oraz uwra -
liwia  mieszka ców Podlasia na problemy ludzi yj cych
w biednym krajach Afryki i Ameryki Po udniowej. (AT)

Medycy w tropikach
Medycyna tropikalna i wszystko, co z ni  zwi zane, jest pasj  aków dzia aj cych w Studenckim Kole Naukowym Tropik. To jedno
z pr niej dzia aj cych kó  naukowych Uniwersytetu Medycznego w Bia ymstoku. Jego cz onkowie staraj  si  dotrze  z wiedz  na
temat problemów zdrowotnych ubogich krajów wiata do spo eczno ci akademickiej UMB oraz wszystkich, którym le y na sercu
los milionów ludzi yj cych w regionach, gdzie dost p do opieki medycznej jest szczególnie ograniczony. 

SKN TROPIK • Uniwersytet Medyczny w Bia ymstoku Twój wybórTwój wybór
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dr n. med. Katarzyna Van Damme-
Ostapowicz z Zak adu
Zintegrowanej Opieki Medycznej
UMB, opiekun SKN Tropik
Jednym z elementów naszej misji jest
u wiadamianie spo ecze stwa, w tym
studentów. Z t  w a nie my l  przy-

czyli my si m.in. do zesz orocznej
edycji akcji „Stop Malarii”. Niewiele

osób zdaje sobie bowiem spraw  z faktu, jak straszna
i bezlitosna jest to choroba – obecnie jest jedn  z trzech
najgro niejszych, oprócz AIDS i gru licy, chorób zaka -
nych na wiecie. Ka dego dnia zabija 3000 dzieci, co daje
liczb  jednego miliona rocznie. Wierzymy, e wspólny wy-
si ek ludzi dobrej woli pozwoli pokona  nie tylko malari ,
ale równie  wiele innych gro nych chorób, które dziesi t-
kuj  ludno  ubogich krajów tzw. biednego po udnia.

Justyna Sarosiek, studentka
III roku piel gniarstwa,
przewodnicz ca SKN Tropik
W Afryce jestem zakochana „od za-
wsze”. To odleg y kontynent, bardzo
egzotyczny nie tylko dla Polaków, ale
tak e dla wi kszo ci Europejczyków.
Wybór Ko a Naukowego Tropik by
wi c w moim przypadku niejako

oczywist  spraw . W tym roku mam zamiar obroni  li-
cencjat. Moim marzeniem jest wakacyjny wyjazd do kra-
jów Trzeciego wiata, zw aszcza Afryki, gdzie mog abym
przyjrze  si  yciu ludzi oraz zdobywa  do wiadczenie
z dziedziny chorób tropikalnych. Niestety poziom organi-
zacji takich przedsi wzi  w naszym kraju nie jest zbyt
wysoki – m.in. uczestnicy musz  samodzielnie pokrywa
koszty podró y. 

Ewa Faliszewska, studentka
V roku kierunku lekarskiego
Do cz onkostwa w SKN Tropik prze-
kona a mnie mo liwo  wyjazdów na
misje medyczne do krajów afryka -
skich. Zreszt  z tak  w a nie my l
zdawa am na wydzia  lekarski – by
móc zdobywa  wiedz  i nie  pomoc
ludziom w krajach, gdzie dost p do

opieki medycznej jest szczególnie utrudniony. W a nie
taki cel przy wieca  naszemu ubieg orocznemu kursowi
medycyny tropikalnej w Nigerii. Na miejscu mog am si
przekona , jak wielkie s  tam potrzeby w zakresie opieki
medycznej i jak wspania  prac  wykonuj  tamtejsi leka-
rze, mimo bardzo niesprzyjaj cych warunków.

fot. Kema Anthony Unu
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S tudenckie Ko a Naukowe dzia aj  praktycznie
przy wszystkich katedrach, zak adach i instytu-
tach UMB. Skupiaj  studentów pragn cych do-

skonali  swoj  wiedz  w danej dziedzinie, zgodnej ze
specjalizacj  jednostki organizacyjnej, przy której dzia aj .
Opiekunowie wyznaczeni przez kierowników jednostek
czuwaj  nad merytoryczn  stron  dzia alno ci wszystkich
kó . Studenckie Ko a Naukowe pozwalaj  m odym lu-
dziom na rozwijanie i pog bianie swoich zainteresowa ,
które cz sto dotycz  w skich dzia ów nauk medycznych.
Ka dy student mo e by  cz onkiem jednego lub wi cej
kó , dzi ki którym mo e zdoby  pierwsze do wiadczenie
w przysz ym zawodzie. Cz onkostwo w SKN to tak e bez-
po redni kontakt z pacjentami, mo liwo  aktywnego
udzia u w „ yciu” poszczególnych klinik, czy te  prowa-
dzenie samodzielnych bada  naukowych. W ramach po-
szczególnych kó  studenci realizuj  pod bacznym okiem
opiekunów wiele indywidualnych i zespo owych prac ba-
dawczych. Studenci bior  te  aktywny udzia  w semina-

riach, konferencjach, sympozjach i zjazdach z zakresu
nauk medycznych, w czym czynnie, tak e od strony -
nansowej, wspiera ich Studenckie Towarzystwo Naukowe.
Dzi ki temu studenci – cz onkowie poszczególnych kó  –
mog  zapoznawa  si  z najnowszymi osi gni ciami
wspó czesnej medycyny oraz bezpo rednio kontaktowa
si  z wybitnymi naukowcami z kraju i zagranicy. STN or-
ganizuje tak e w asn  coroczn  studenck  konferencj
naukow , która jest znakomit  okazj  do prezentacji
wcze niej opracowanych przez siebie wyników bada .
Daje równie  mo liwo  do zapoznania si  z tematyk
prac kolegów z innych uczelni – polskich i zagranicznych.
Pracy naukowej sprzyja gromadzenie przez cz onków To-
warzystwa informacji oraz literatury tematycznej, dostar-
czanej przez inne organizacje i szko y wy sze.

ABY PRZYST PI  DO
ISTNIEJ CEGO KO A
NAUKOWEGO NALE Y:

wygospodarowa  troch
wolnego czasu
znale  na li cie ko o,
które Ci  szczególnie in-
teresuje 
sprawdzi  na forum kie-
dy i gdzie odbywaj  si
spotkania ko a
skontaktowa  si  z prze-
wodnicz cym ko a.

Grupa ch tnych studentów
ma równie  mo liwo  za-
rejestrowania ca kiem no-
wego ko a, o interesuj cej
ich specjalizacji. Inicjatywa
nale y wi c do Was – przy-
sz ych studentów!

Wspieraj wiedz  
w SKN-ach!

Gruntowna, niemal encyklopedyczna wiedza na temat organizmuludzkiego to jeden z podstawowych warunków pracy we wszystkichzawodach zwi zanych z medycyn . Studenci Uniwersytetu Medycznegow Bia ymstoku zdobywaj  j  w trakcie codziennych wicze  i wyk adów,oraz podczas samodzielnej nauki. wietnym sposobem na poszerzeniewiedzy jest przynale no  do jednego z 31 tematycznych StudenckichKó  Naukowych. Ich dzia alno  koordynuje i wspiera dzia aj ce przyUMB Studenckie Towarzystwo Naukowe. 

Uniwersytet Medyczny w Bia ymstoku • STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWETwój wybórTwój wybór

Piotr Gawlik, student kierunku
lekarskiego, przewodnicz cy
Studenckiego Towarzystwa
Naukowego przy Uniwersytecie
Medycznym w Bia ymstoku
Cz onkostwo w SKN to znacz cy atut
przy pó niejszej rekrutacji na studia
doktoranckie oraz przyj ciu na spe-
cjalizacj , gdzie cz sto wery kowany

dorobek naukowy mo e zawa y  o decyzji. Korzystaj c
z okazji, chcia bym ju  teraz zainteresowa  przysz ych
studentów UMB cz onkostwem w jednym z kó  – doceni
to zarówno osoby zainteresowane medycyn  kliniczn ,
jak i prac  naukow  na uczelni. Daje to du o satysfakcji
i pozwala sprawdzi  swoj  wiedz  w praktyce.

Gabriela Kmiecik, doktorantka
w Zak adzie Histologii i Embriologii
na Wydziale Lekarskim, by a
cz onkini Zarz du STN
Studia na kierunku Analityka Medyczna
by y dla mnie ciekawym i niepowta-
rzalnym do wiadczeniem przede
wszystkim poprzez czynny udzia  w Stu-
denckich Ko ach Naukowych. SKN przy

Zak adzie Immunologii dzia aj ce pod opiek  prof. dr hab.
Ewy Jab o skiej pozwoli o mi na pog bianie wiedzy na
temat apoptozy – zaprogramowanej mierci komórek oraz
wp ywu ró nych ksenobiotyków na ten proces. Uczestnictwo
w SKN przy Zak adzie Klinicznej Biologii Molekularnej pod
okiem dr Oksany Kowalczuk da o mi mo liwo  prowadzenia
bada  molekularnych metod  sekwencjonowania u pa-
cjentów z rakiem p uca. Uzyskane wyniki wykorzysta am
w swojej pracy magisterskiej. Rezultaty przeprowadzonych
bada  w obu SKN zosta y zaprezentowane na V Mi dzy-
narodowej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny
i M odych Lekarzy w Bia ymstoku w maju 2010 roku.

fot. Marcin Czaban

fot. Maciej Borowiec

Warsztaty naukowe w Centrum Medycyny Do wiadczalnej.

Warsztaty szycia chirurgicznego organizowane przez STN przy

wspó pracy z Polskim Towarzystwem Studentów Stomatologii PTSS.



S tudenci zrzeszeni w dziesi ciu oddzia ach Towa-
rzystwa (mieszcz cych si  w akademickich
o rodkach naszego kraju) przeprowadzaj  szko-

lenia, organizuj  konferencje naukowe, prowadz  pro-
gramy pro laktyczne i uczestnicz  w inicjatywach
Mi dzynarodowego i Europejskiego Stowarzyszenia Stu-
dentów Stomatologii. Cz onkowie PTSS wspó pracuj
tak e z innymi organizacjami studenckimi i stomatolo-
gicznymi. Towarzystwo redaguje równie  kwartalnik
studencki „StuDentico”, który dystrybuowany jest bez-
p atnie w ród studentów. Na jego amach przyszli sto-
matolodzy mog  zaprezentowa  w asn  prac  naukow
lub zamie ci  artyku .

Naukowo i charytatywnie
Bia ostocki oddzia  PTSS – za o ony w 2006 roku – dzia a
aktywnie na wielu obszarach. W najbli szym czasie za-
planowane s  a  trzy szkolenia poszerzaj ce wiedz
cz onków organizacji. B d  one dotyczy  szycia chirur-
gicznego, implantów oraz wk adów z w ókien szklanych.
W ostatnich dwóch latach bia ostocki PTSS zorganizowa
tak e dwie ogólnopolskie konferencje, na które zapro-
szeni zostali równie  studenci z innych oddzia ów.

Wszyscy studenci nale cy do bia ostockiego Towarzy-
stwa mog  bra  udzia  w konferencjach naukowych or-
ganizowanych przez inne oddzia y PTSS. Takie spotkania
odbywaj  si  najcz ciej kilka razy w roku. Dla studen-
tów kierunku lekarsko – dentystycznego stanowi  one

wietn  okazj  do poznania nowinek ze wiata stoma-
tologii, ale te  do nawi zania nowych kontaktów i poz-
nania ciekawych osób.

Cz onkowie PTSS zajmuj  si  pro laktyk  i rozpo-
wszechnianiem prawid owych nawyków szczotkowania
z bów u najm odszych dzieci – np. odwiedzaj  przed-
szkola w Bia ymstoku W tym roku po raz drugi studenci
wspierali Wielk  Orkiestr  wi tecznej Pomocy. W Galerii
Alfa badali staw skroniowo- uchwowy i stan jamy ustnej
u dzieci oraz uczyli najm odszych jak prawid owo my
z by. Podczas tegorocznej edycji WO P zainteresowanie
ze strony dzieciaków by o du e, ka dy odszed  z naszego
stoiska z gum  do ucia oraz u miechem na twarzy –
mówi Piotr Grochala, prezes bia ostockiego oddzia u PTSS.

Studenci zrzeszeni w bia ostockim PTSS spotykaj  si
przynajmniej raz w miesi cu – najcz ciej w jednym
z akademików lub siedzibie samorz du studenckiego.
Informacje o tych spotkaniach zamieszczane s  na stro-
nie internetowej Towarzystwa www.ptss.umb.edu.pl
oraz na Facebooku.
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Stomatolodzy pełni energii
Planujesz zosta  stomatologiem? Masz wi cej energii i zapa u ni  wymaga od ciebie standardowy program
studiów na kierunku lekarsko – dentystycznym? Wst p do Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii,
którego oddzia  funkcjonuje przy Uniwersytecie Medycznym w Bia ymstoku.

Piotr Grochala, student IV roku kierunku lekarsko-
dentystycznego UMB, prezes bia ostockiego odzia u PTSS
Przynale no  do PTSS to tak e mo liwo  wyjazdów za granic
na wymiany studenckie – praktyki wakacyjne – w ramach IADS
(International Association of Dental Students). Studenci maj  mo -
liwo  odbycia praktyki w jednym z krajów europejskich, albo te
w kraju bardziej egzotycznym z punktu widzenia europejczyka,
jak np. Indie, Tajwan czy Malezja. Nasi cz onkowie mog  równie

uczestniczy  w mi dzynarodowych konferencjach organizowanych corocznie w ró -
nych miejscach na ca ym wiecie, w tym tak e w Polsce. Poza wszystkimi naukowymi
i organizacyjnymi zadaniami, cz onkostwo w PTSS daje równie  mo liwo  spotka
i wymiany do wiadcze  mi dzy studentami wszystkich lat studiów.

Martyna Zajkowska, wiceprezes i koordynator ds. pro laktyki
bia ostockiego oddzia u PTSS
Obok organizacji szkole  i zebra  dla cz onków naszego Towarzy-
stwa odpowiadam za przygotowanie akcji pro laktycznych. S  to
na przyk ad pogadanki w szko ach podstawowych, badania prze-
siewowe czy organizowana od 2 lat akcja pro laktyczna w ramach
imprez towarzysz cych WO P. W dzia alno ci PTSS spodoba a mi
si  idea praktycznego i cz cego wiele dziedzin stomatologii po-

dej cia do poszerzania wiedzy. Tak  mo liwo  daj  konferencje naukowe, szkolenia
czy organizowane przez nas akcje pro laktyczne. Jest to równie  wspania a okazja
do poznania nowych ludzi i do wietnej zabawy.

POLSKIE TOWARZYSTWO STUDENTÓW STOMATOLOGII • Uniwersytet Medyczny w Bia ymstoku Twój wybórTwój wybór
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PTSS wspar o tak e
WO P. W tym roku na stois-
ku Towarzystwa w Galerii
Alfa zbada  mo na by o staw
skroniowo- uchwowy oraz
stan jamy ustnej u dzieci.

Studenci z PTSS podczas
wizyty w jednym z bia o-
stockich przedszkoli.
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U czelnia proponuje przysz ym adeptom nauk
medycznych bogat  gam  kierunków kszta -
cenia. Mimo i  wci  najpopularniejsze z nich

to: lekarsko-dentystyczny, lekarski i farmacja, rosn c
popularno ci  ciesz  si  tak e: dietetyka, zjoterapia
czy kosmetologia. Co wa ne, ubiegaj cy si  o przyj cie
na studia, nie s  zwi zani wyborem tylko jednego, okre-
lonego kierunku. Mog  zarejestrowa  si  nawet na

kilka, w dowolnym trybie – pod warunkiem, e doko-
naj  rejestracji i op aty rekrutacyjnej, osobno na ka dym
z wybranych kierunków.

Co zrobi , aby zosta  studentem UMB?
Uczelnia nie stawia ogranicze  wiekowych swoim stu-
dentom. W przypadku osób zdaj cych tzw. „now  ma-
tur ” lub matur  mi dzynarodow , o przyj ciu na studia
decyduje wynik egzaminu maturalnego z wymaga-
nych przez uczelni  przedmiotów maturalnych.
W zale no ci od kierunku, mo e to by  jeden
lub dwa przedmioty. Szans  na studiowanie
zwi ksza fakt, i  uczelnia honoruje najlepszy
wynik punktowy u osób, które poprawia y
egzamin maturalny.

UMB nie organizuje dodatkowych testów sprawno-
ciowych czy egzaminów manualnych. Z jednym wyj t-

kiem – kandydatów ubiegaj cych si  o przyj cie na
kierunek logopedia z fonoaudiologi  obowi zuje egza-
min oceniaj cy predyspozycje do wykonywania zawodu
logopedy i fonoaudiologa, tzw. ocena wymowy i s uchu.

Tylko osoby, które zdawa y tzw. „star  matur ” musz
przyst pi  do egzaminu wst pnego, ustalonego na pod-
stawie wymaga  dla wybranego kierunku studiów. Ter-
miny tych egzaminów zostan  podane po otrzymaniu
harmonogramu z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Pami taj o dokumentach!
Nale y szczególnie pilnowa  terminów sk adania doku-
mentów – niez o enie ca ego kompletu w wyznaczonym
czasie skutkuje skre leniem z listy osób przyj tych. Lista
wymaganych dokumentów dost pna jest na stronie:
http://wn.umwb.edu.pl. Uczelnia honoruje tylko wia-
dectwa oryginalne. Skierowania na badania do lekarza
medycyny pracy b d  dost pne na pocz tku czerwca
2011 r. 

Na ka dym z etapów rekrutacji mo na zrezygnowa
ze studiów, i jest to proces nieodwracalny. (MM)

Rekrutacja na UMB
2011/2012
Lekarz, magister farmacji, a mo e dyplo-
mowany elektroradiolog? Je li czujesz,
e nauki medyczne mog  by  twoim

przeznaczeniem, we  udzia  w rekrutacji
na jeden z kierunków oferowanych przez
Uniwersytet Medyczny w Bia ymstoku
– najlepsz  uczelni  2010 roku w woje-
wództwie podlaskim (wg rankingu
 „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”). 

Uniwersytet Medyczny w Bia ymstoku • REKRUTACJATwój wybórTwój wybór

Tylko
kandydaci
zakwali kowani

jako przyj
ci

na wst pnej
li cie
rankingowej
s zobowi zani

dostarczy
komplet
dokumentów
w wyznaczonym

terminie.

Terminy rekrutacji wraz z wysoko ci
op at za I rok studiów niestacjonarnych podane
zostan  do ko ca kwietnia 2011 r. Limity miejsc
na poszczególnych kierunkach s  ustalane od-
górnie, na podstawie Rozporz dzenia Ministra
Zdrowia (w przypadku kosmetologii – limity
ustala Senat Uczelni), wi c zostan  tradycyjnie
podane w okolicach maja-czerwca.

ZAREJESTRUJ SI
PRZEZ WWW!

Rejestracja na studia od-
bywa si  wy cznie drog
elektroniczn . 

Na stronie internetowej
UMB: http://wn.umwb.edu.pl
mo na zarejestrowa  si
i zapozna  z uaktualniany-
mi na bie co informacjami
dotycz cymi rekrutacji. 

Ka dy kierunek studiów
wymaga odr bnej rejestra-
cji i ma swój indywidualny
numer konta bankowego. 

Przelewu op aty rekruta-
cyjnej dokonujemy po
otrzymaniu drog  interne-
tow  informacji potwierdza-
j cej rejestracj . 

Dokonuj c wyboru wi cej
ni  jednego kierunku lub
trybu niestacjonarnego, na-
le y uwzgl dni  dodatkowe
op aty rekrutacyjne. 

Ka dy, kto si  zarejes-
truje, otrzymuje numer re-
jestracyjny. Loguj c si  na
ten numer, b dzie trzeba
uzupe ni  wyniki egzaminu
maturalnego lub egzaminu
wst pnego, w okre lonym
przez harmonogram rekru-
tacji terminie. 

Na stronie UMB s  te
podane szczegó owe zasa-
dy przeliczania punktów
dla osób zdaj cych IB.

Dodatkowe informacje nt. rekrutacji mo na uzyska  drog  mailow , telefoniczn  (tel. 85 748 54 73, e-mail: brip@umb.edu.pl) lub te  osobi cie,
w Biurze Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Medycznego. Mie ci si  ono w lewym skrzydle Pa acu Branickich. Biuro jest czynne przez ca y rok –
od poniedzia ku do pi tku w godz. 7.30-15.30. 
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Panie Profesorze, tematem naszej rozmowy
s  dopalacze, przewrotnie nazywane rod-
kami kolekcjonerskimi. Ciekawy zabieg,
prawda?

– Moim zdaniem kolekcjonerstwo jest od-
zwierciedleniem jakiej  pasji. Pod tym termi-
nem rozumiem zbieranie znaczków, ksi ek
czy p yt. Natomiast nie mo na tego s owa
u ywa  w przypadku przygodnego nabywania
rodków odurzaj cych. 

Mimo wszystko na ka dym opakowaniu
widnieje informacja, e mamy do czynie-
nia ze rodkiem kolekcjonerskim, nieprze-
znaczonym do spo ycia. Tak wi c...

– Tak wi c kto  tu jawnie sobie pogrywa
z polskim prawodawstwem, stara si  celowo
wprowadzi  w b d okre lone rodowiska
i jednocze nie zbi  fortun  na czyim  zdrowiu.
Chyba nikt nie s dzi, e nabywcy dopalaczy
trzymaj  te rodki w klaserach czy dajmy na
to pod wietlonych gablotach. 

Dr c temat mo na nabra  przekonania,
e poruszamy si  w obszarze jakiej  zbio-

rowej hipokryzji. Smutne, prawda?
– Bardzo smutne. Niestety dla pieni dzy nie-

którzy s  w stanie przekroczy  wszelkie gra-
nice. Zatrwa aj ce jest jednak to, e tak wiele
osób na tym cierpi oraz fakt, e g o ne akcje
antydopalaczowe na niewiele si  zdadz .

Premier Tusk zapowiedzia , e w walce
z dopalaczami gotów jest dzia a  nawet
na granicy prawa.

– A czy Pana zdaniem w ratowaniu zdro-
wia, a w tym przypadku cz sto ycia, prawo
powinno mie  w ogóle jakiekolwiek granice? 

A jak Pan my li, fajnie jest by  na „haju”?
– Opowiem Panu histori . Witkacy mia

swoj  rm  portretow . Powszechnie wia-
domo, e ten artysta bada  na sobie dzia anie
rodków odurzaj cych. Równie  pod ich wp y-

wem malowa . Kilka portretów po wi ci  Nenie
Stachurskiej, przy czym przed namalowaniem
ka dego za ywa  dawk  narkotyku. Pierwszy
obraz przedstawia liczn  kobiet , natomiast
na kolejnych coraz bardziej zmienia si  jej wy-

gl d. Z portretu na portret mamy do czynienia
z postaci  coraz bardziej przera aj c , aby na
ostatnim ujrze  niewymiarowego koz a. Prosz
wi c sobie wyobrazi  jak straszn  wizj  mia
artysta. Tak wi c odpowied  nasuwa si  sama
– „haj” raczej nie dostarcza niczego przyjem-
nego. Zreszt  to samo mog  powiedzie  o za-
chowaniu pacjentów, którzy ulegli zatruciu
dopalaczami. Ich sposób bycia oraz wyma-
wiane s owa jednoznacznie wiadczy y, e
prze ywaj  lub widz  co  przera aj cego.

Czy chce Pan przez to powiedzie , e do-
palacze mog  szkodzi  zdrowiu?

– Oczywi cie! Statystki wskazuj , e tylko
w Bia ymstoku, w czasie kiedy rodki te mo na
by o legalnie dosta  w sklepach, do szpitala

z objawami silnego zatrucia tra a o ok. 10
osób tygodniowo.

A czy zdarza y si  przypadki miertelne?
– Niestety tak. 

To dziwne. Przecie  sprzedawcy jasno po-
daj , e s  to rodki w pe ni przebadane
i bezpieczne.

– Prosz  Pana, wprowadzenie jakiegokol-
wiek rodka chemicznego na rynek trwa od
8 do 10 lat, a jego koszt to kilkadziesi t milio-
nów dolarów. Prosz  mi powiedzie , czy produ-
cenci dopalaczy po wi c  tyle czasu i pieni dzy
na badania? Tak wi c mówienie o przebadaniu
tych rodków jest bzdur . Szczególnie, e ich
sk ad zmienia si  bardzo szybko, poniewa  za-
kazywane przez prawo substancje s  momen-
talnie zast powane innymi. Niestety, przez to
równie  medycyna nie zna tych rodków.

Czy wi c dopalacze mo na postawi  na
równi z narkotykami?

– Tak, to s  rodki z tej samej grupy. Jednak
w tym przypadku nikt nie wie, jaka b dzie
reakcja organizmu. Mo na tylko si  domy la
i mie  nadziej .

Mo na te  zwyczajnie nie bra …
– Oczywi cie to by oby najlepsze wyj cie.

Niestety m odzie  masowo po dopalacze si ga.

A czy istnieje jaka  docelowa grupa „do-
palaj cych”?

– Nie mo na wskaza  konkretnego odbiorcy
czy te  nakre li  jego osobowo ci. Dopalacze
s  powszechnie dost pne i si gn  mo e po
nie ka dy. Mamy wi c do czynienia z powa -
nym problemem, a nie sytuacj  marginaln .
A dlaczego si  po nie si ga? W epoce upadku
autorytetów, powszechnego osamotnienia
i p du za pieni dzem nie zwraca si  uwagi
na potrzeby ludzi m odych. W takich sytua-

cjach dopalacze staj  si  atw
i do  intryguj c  ucieczk  od
rzeczywisto ci. 

Czy mo na jako  z tym wal-
czy ?

– Same radykalne akcje zamykania punk-
tów sprzeda y nie s  rozwi zaniem. Powinno
si  te  prowadzi  nieustanne kampanie infor-
macyjne i zwyczajnie nie ba  si  rozmawia
z m odzie . Tylko dzia ania na szerok  skal
przynios  jaki  skutek.

Dzi kuj  za rozmow
ROZMAWIA : AT

RED ALERT: DOPALACZE!!!
Temat dopalaczy wywo uje ostatnio w naszym kraju wiele dyskusji. O to, jak jest w rzeczywisto ci oraz co jest prawd , a co mitem
w tym temacie, postanowili my zapyta  osob  najbardziej kompetentn . Prof. dr hab. W odzimierz Buczko, Kierownik Zak adu
Farmakodynamiki Wydzia u Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Bia ymstoku nie pozostawia z udze : dopalacze
szkodz  zdrowiu, naprawd  szkodz ! Przeczytaj i zastanów si  zanim we miesz...

DOPALACZE • Uniwersytet Medyczny w Bia ymstoku Twój wybórTwój wybór

DOPALACZE S  POWSZECHNIE DOST PNE
I SI GN  MO E PO NIE KA DY. MAMY WI C
DO CZYNIENIA Z POWA NYM PROBLEMEM,
A NIE SYTUACJ  MARGINALN .
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N a co dzie  to nauczyciele akademiccy oceniaj
studentów. Dzi ki bia ostockiemu „Kurierowi
Porannemu” cho  raz by o odwrotnie. W zor-

ganizowanym przez dziennik Plebiscycie na Wyk adowc
Roku 2010, ka dy z bia ostockich studentów móg  g o-
sowa  na ulubionego wyk adowc  poprzez wys anie
sms-a. W konkursie, którego uroczysty na  mia  miejsce
17 grudnia 2010 roku g osowa o ponad 10 tysi cy osób. 

Zaanga owanie i optymizm
Zwyci czyni  pierwszej edycji plebiscytu zosta a
prof. Nina Siemieniuk z Wydzia u Ekonomii i Zarz -
dzania Uniwersytetu w Bia ymstoku. Pani profesor po-
kona a 85 bia ostockich nauczycieli akademickich, zdo-
bywaj c 2185 g osów i tytu  Wyk adowcy Roku 2010.
Oznacza to, e g osowa  na ni  co pi ty student bior cy
udzia  w plebiscycie. 

– To przede wszystkim ogromne wyró nienie od stu-
dentów i mi a niespodzianka. Wygrana w plebiscycie „Po-
rannego” jest potwierdzeniem, e to co robi  ma g boki
sens. Bardzo mnie to cieszy, dodaje energii i mobilizuje
do doskonalenia. To dowód, e to co robi  spe nia oczeki-
wania studentów. To w a nie oni s  najwa niejsi. Bardzo
lubi  swoj  prac , lubi  m odych, otwartych ludzi, pe nych
pasji. Mog  mia o powiedzie , e jestem spe nionym nau-
czycielem akademickim. Czuj , e jestem potrzebna, stu-

denci mnie szanuj , marz  aby tak by o do ko ca mojej
kariery zawodowej – powiedzia a szcz liwa zwyci czyni
podczas uroczysto ci wr czenia nagród. Oprócz kwiatów
i dyplomu prof. Nina Siemieniuk otrzyma a zaproszenie
na wycieczk  dla dwóch osób do ciep ych krajów, ufun-
dowan  przez organizatorów plebiscytu.

W rodowisku akademickim skupionym wokó  Wydzia u
Ekonomii i Zarz dzania UwB pani profesor ma opini
nieprawdopodobnie pozytywnej, optymistycznej i zaan-
ga owanej osoby, zawsze ch tnej do pomocy, dysponuj cej
ogromn  wiedz  i do wiadczeniem. Sami podopieczni
pani profesor podkre laj  jej energi , zawodow  charyzm
i niepowtarzalny styl prowadzenia wyk adów, który
mo na okre li  jako mieszank  dystyngowanego szacunku
dla m odych ludzi, zrozumienia ich potrzeb i punktu wi-
dzenia, a tak e umiej tno ci zainteresowania ich nie at-
wymi zagadnieniami naukowymi. Profesor Nina Sie-
mieniuk wyk ada na WEiZ UwB wiele trudnych przed-
miotów, ci le zwi zanych z praktycznym wykorzystaniem
nowoczesnych narz dzi informatycznych. S  to m.in.
informatyczne systemy zarz dzania i informatyzacja
administracji. Z kolei na studiach doktoranckich pani
profesor zajmuje si  te  tak z o onymi zagadnieniami,
jak technologie informacyjne, techniki komunikacji w or-
ganizacjach gospodarczych i analiza systemów infor-
matycznych. Energia i zaanga owanie profesor Siemieniuk
sprawiaj , e na jej wyk adach nie sposób si  nudzi .

UwB ma najlepszego wyk adowc  w Bia ymstoku
Imponuje wiedz , dorobkiem naukowym i do wiadczeniem. Jest wymagaj cy i systematyczny w podej ciu do pracy. Zjednuje
studentów poczuciem humoru, sprawiedliwo ci  i wyrozumia o ci . Oto portret idealnego nauczyciela akademickiego, którego
pami ta si  przez ca e ycie. Z ko cem roku „Kurier Poranny” zorganizowa  plebiscyt na najlepszego bia ostockiego wyk adowc .
Zwyci y a prof. Nina Siemieniuk z Wydzia u Ekonomii i Zarz dzania Uniwersytetu w Bia ymstoku.

NAJLEPSZA W BIA YMSTOKU – KARIERA LAUREATKI
Profesor Nina Siemieniuk pracuje ze studentami ju  od 30 lat.
Obecnie jest wyk adowc  w Katedrze Finansów, Rachunkowo-
ci i Informatyki Wydzia u Ekonomii i Zarz dzania Uniwersytetu

w Bia ymstoku. W latach 2002-2005 by a prorektorem ds. dy-
daktycznych i studenckich Wydzia u. T  sam  funkcj  od wrze -
nia zesz ego roku pe ni tak e w Wy szej Szkole Finansów i Za-
rz dzania w Bia ymstoku. Pani profesor zdoby a stopie  doktora
habilitowanego za prac  dotycz c  zastosowania teorii chaosu
do opisu polskiego rynku kapita owego. Jako wyk adowca stara

si  by  profesjonalist  w swojej dziedzinie. Mimo swej wyrozumia o ci dla m odych
ludzi nie lubi, gdy rozmawiaj  oni w czasie wyk adów. Jednocze nie ceni u studentów
otwarto  na nowo ci w dziedzinie nauki i dydaktyki. Jak sama podkre la, jej naj-
wa niejsz  zalet  jest optymizm, za  najwa niejszymi sukcesami w yciu – wspania a
rodzina i szacunek u studentów. Ulubiony kolor pani profesor to zielony, ulubione
danie – owoce morza, za  hobby to zwierz ta i dobra muzyka. 

Uniwersytet w Bia ymstoku • STUDENCI WYBRALI NAJLEPSZEGO WYK ADOWCTwój wybórTwój wybór

Wygrana w plebiscycie
„Porannego” jest
potwierdzeniem, e to co
robi  ma g boki sens.

Prof. Nina Siemieniuk
w czasach, gdy by a pro-
rektorem UwB.
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C zym jest stalking? Najpro ciej mówi c jest to wy-
ra enie okre laj ce „skradanie si ”, „podchody”,
wywodz ce si  z j zyka angielskiego. Ma ono

negatywne znaczenie i jest synonimem naprzykrzania
si  komu , godz cego w spokój wewn trzny i bezpie-
cze stwo drugiej osoby. Stalking to zjawisko, które obec-
nie dotyka nie tylko celebrytów, ale równie  rzesze
zwyk ych ludzi o czym wiadczy chocia by coraz wi ksza
liczba artyku ów w prasie i telewizji o o arach n kania
– mówi Magdalena Adamowicz, prezes ELSY. – St d po-
mys  na organizacj  spotkania dotycz cego akurat tego
problemu.

Odby o si  ono 20 stycznia na Wydziale Prawa UwB.
Po prezentacji lmu przygotowanego przez grup  bia o-
stockich studentów, obrazuj cego problem prze ladowa-
nia wyk adowcy przez nadgorliw  studentk , odby a si
debata z udzia em zaproszonych go ci.

Moje prawo do prywatno ci
Motorem przest pstw stalkingowych sta  si  szybki roz-
wój techniki, która daje coraz wi cej mo liwo ci upor-

czywego dr czenia innych osób. Prze ladowanie psy-
chiczne w postaci uporczywego wysy ania SMS-ów,
e-maili lub ledzenia mo e by  zapowiedzi  przysz ych
czynów zycznych, nawet zabójstw. 

Jak jednak przekonywali go cie spotkania na Wy-
dziale Prawa – S awomir Ko akowski oraz Jacek Tarnow-
ski z Komendy Miejskiej Policji w Bia ymstoku –
przest pcy nie s  bezkarni, a policja jest coraz lepiej
przygotowana do wykrywania przest pstw bazuj cych
na najnowszej technologii. G ównym problemem jest
jednak brak odpowiednich narz dzi prawnych, dzi ki
którym policja mog aby dzia a  nie tylko szybciej, ale
i skuteczniej. Potwierdzili to przybyli na spotkanie praw-
nicy: adwokat Micha  Korsak z Kancelarii Adwokackiej
w Bia ymstoku oraz dr Andrzej Sakowicz z Wydzia u
Prawa UwB. Przedstawili oni tak e proponowany zakres
zmian legislacyjnych, które s  obecnie dyskutowane
w Sejmie. 

Spotkanie zako czy o si  dyskusj  dotycz c  tego, jak
powinny wygl da  regulacje prawne w kwestii stalkingu
i jakiej cz ci spo ecze stwa to zjawisko dotyczy.

ZaSMS-y
„Stalking – wspó czesne przest pstwo. Czym jest i jak go unikn ?” – to temat spotkania, jakie w styczniu

zorganizowali studenci prawa Uniwersytetu w Bia ymstoku dzia aj cy w Grupie Lokalnej ELSA Bia ystok.

Dzi  stalking dotyczy nie tylko gwiazd sceny. Jego o ar  padaj  tak e zwykli ludzie. Cz sto dotyka

uczniów prze ladowanych przez rówie ników.

STALKING • Uniwersytet w Bia ymstoku Twój wybórTwój wybór

Europejskie Stowarzy-
szenie Studentów Pra-
wa ELSA to najwi k-
sza na wiecie organi-
zacja zrzeszaj ca stu-
dentów prawa i m o-
dych prawników.
W Bia ymstoku dzia a
od roku 1994 r. Jej
cz onkowie organizuj
konferencje, semina-
ria i szkolenia, przygo-
towuj  oferty praktyk.
ELSA Bia ystok ma te
swoj  stron  interne-
tow :
 http://elsa.bialystok.pl

Micha  Korsak, adwokat
Rzeczywi cie w obecnym stanie prawnym wi kszo
czynów, które mo na okre li  mianem stalkingu, nie
jest karalnych. Organa cigania próbuj  przeciwdzia a
takim negatywnym zjawiskom, stosuj c istniej ce prze-
pisy, ale jest to zazwyczaj nieskuteczne. Zrodzi o to po-
trzeb  kompleksowego uregulowania problemu – zosta
opracowany projekt nowelizacji prawa karnego, który
wprowadza nowy typ przest pstw. Ustawodawca chce,
aby w kodeksie karnym znalaz  si  nowy artyku  – 191a §
1 i 2. Wed ug tych przepisów uporczywe n kanie innej
osoby lub osoby jej najbli szej, a tak e pos ugiwanie
si  jej danymi osobowymi, b d  wizerunkiem w celu
wyrz dzenia szkody, b dzie zagro one kar  pozbawie-
nia wolno ci do 3 lat. Nie wdaj c si  w szczegó ow
analiz  tych regulacji projekt nale y oceni  pozytywnie.
Organa cigania otrzymaj  skuteczne narz dzie do walki
ze stalkingiem. Co wi cej, ju  na etapie post powania
przygotowawczego b dzie mo na zapobiega  ró nym
formom n kania za pomoc  przewidzianych w kodeksie
post powania karnego rodków zapobiegawczych, na
przyk ad nak adaj c na podejrzanego obowi zek po-
wstrzymania si  od kontaktowania si  z pokrzywdzo-
nym. Je eli prace w sejmie przebiegn  bez zak óce ,
nowe przepisy mog  zacz  obowi zywa  ju  jesieni .

dowi zienia?



O statnie zadanie zosta o przeprowadzone pod
has em: „Zwalniamy wi zy”. Ka dy z konkur-
sów „na pomiar” organizowanych przez Wy-

dzia  Fizyki, to w istocie zadanie z zyki, którego roz-
wi zanie mo na przedstawi  za pomoc  wielko ci
liczbowych. Zwyci zc  zostaje uczestnik, który w swych
przewidywaniach co do wyniku zadania pomyli si  naj-
mniej, tzn. kiedy jego odpowied  najmniej b dzie ró ni
si  od wielko ci rzeczywistej. Nauki przyrodnicze oparte
s  na do wiadczeniu, na konstruowaniu wyja nie  i ich
wery kacji eksperymentalnej. Chcemy zach ci  m odych
ludzi do zmierzenia si  z pomiarem – mówi dr hab.
Krzysztof Szyma ski, prof. UwB, z Zak adu Fizyki Cia a
Sta ego Wydzia u Fizyki UwB, organizator konkursu. –
Do wiadczenia ustawione s  tak, by wynik, który jest
niewiadom  w czasie pomiaru, zosta  ujawniony w mo-
mencie rozwi zania konkursu. Pomiaru konkursowego

nie da si  wykona  bezpo rednio i dlatego potrzebne jest
wymy lenie metody prowadz cej do w a ciwego wyniku.
M ody cz owiek dostrzega wtedy sens dzia alno ci opartej
na prawach przyrody. 

Rozstrzygni cie ostatniej edycji konkursu oraz uho-
norowanie laureatów odby o si  22 grudnia zesz ego
roku w siedzibie wydzia u. Jego zwyci zc  zosta  Kamil
api ski, student V roku zyki UwB.
Organizuj c konkurs, Wydzia  Fizyki naszego uniwer-

sytetu idzie w lady najlepszych i najbardziej renomo-
wanych wiatowych uczelni, takich jak Massachusetts
Institute of Technology czy Technische Universität Wien,
które organizuj  podobne konkursy od bardzo wielu lat.

Uczestnikami i laureatami podobnych konkursów
w przesz o ci by o m.in. wielu pó niejszych laureatów
Nagrody Nobla z zyki, chemii i matematyki.

Nagrod  za pierwsze miejsce w konkursach tradycyj-
nie ju  jest banknot o nominale 100 z , jednak wed ug
zgodnych deklaracji wszystkich laureatów, najwi ksz
nagrod  jest satysfakcja wyp ywaj ca z rozwi zania na-

prawd  trudnych zada .
W niedalekiej przysz o ci
planowane s  kolejne edy-
cje konkursów dla m o-
dych zyków – zgodnie
z cz stotliwo ci : jeden
konkurs w ka dym se-
mestrze studiów. 

FOT. UWB

Uniwersytet w Bia ymstoku • KONKURSY DLA M ODYCH FIZYKÓWTwój wybórTwój wybór

Zmierz si  
z niewiadom !

Fizyka to nie tylko jedna z najwa niejszych nauk przyrodniczych, ale tak e pe na wyzwa  zabawa.

Wydzia  Fizyki Uniwersytetu w Bia ymstoku od trzech lat organizuje konkursy „na p
omiar”.

Uczniowie i studenci bawi c si  dostrzegaj  sens dzia alno ci opartej na prawach przyrody.

Elwira Borawska, studentka III roku zyki UwB, laureatka
trzech edycji konkursów organizowanych przez Wydzia
Fizyki UwB
Rozwi zanie zadania konkursowego to co  wi cej ni  rozwi zanie
cho by najtrudniejszego zadania z podr cznika lub zbioru zada .
Aby osi gn  sukces nale y wszystko dok adnie przemy le
i wykaza  si  kreatywno ci . Zadania nie da si  ogarn  tylko
jednym prawem zyki – w rozwi zanie problemu nale y zaanga-
owa  ca  sw  wiedz , umiej tno  logicznego my lenia oraz

swoist  intuicj  naukowca. Udzia  w konkursach bardzo pomaga w studiach – wszech-
stronnie rozwija oraz dopinguje do zdobywania nowej wiedzy. 

Kamil api ski, student V roku zyki UwB, zwyci zca
konkursu „Zwalniamy wi zy”
Pasjonuj  si  zyk  ju  od czasów szko y redniej. Cz sto zdarza o
mi si  po wi ca  nawet pó  nocy na rozwi zanie nurtuj cego
mnie problemu b d  szczególnie trudnego, z o onego zadania.
A ostatnie zadanie konkursowe nie by o atwe – aby osi gn
sukces, nale a o wzi  pod uwag  bardzo wiele, pozornie ma o
znacz cych czynników – mi dzy innymi to, czy papier milimetrowy
jest nale ycie wypoziomowany. Udzia  w konkursie zdopingowa

mnie tak e do pog biania znajomo ci programu „Matematica”, który okaza  si  bardzo
pomocny przy rozwi zaniu zadania. Korzystaj c z okazji chcia bym zaprosi  tego-
rocznych maturzystów do udzia u w kolejnej edycji konkursu organizowanej przez
nasz wydzia  – to wietna okazja na wery kacj  i uzupe nienie wiedzy przed matur .

W trzeciej edycji konkursu uczestnicy mieli nie atwe zadanie – musieli
przewidzie , jak zachowa si  pod wp ywem si y grawitacji wymy lne cia o
sztywne (czerwony element na zdj ciu) równie wymy lnie zamocowane za
po rednictwem linek po zwolnieniu tytu owych „wi zów”. Zwyci zcy konkursu
przewidzieli wszystko niemal idealnie, posi kuj c si  analiz  dziesi tków
wp ywaj cych wzajemnie na siebie parametrów! Pokazuje to, jak pi kn  i jak
bardzo praktyczn  nauk  jest zyka.

informacja dla
zainteresowanych
Konkursy maj  charakter otwarty – mogw nich bra  udzia  nie tylko studenci Wy-dzia u Fizyki UwB, ale tak e wszyscy innistudenci z uczelni w Polsce oraz uczniowieszkó  ponadgimnazjalnych. Ze szczegó amikolejnej edycji konkursu, która b dzie zor-ganizowana ju  niebawem mo ecie zapo-zna  si  na specjalnie stworzonej stronieinternetowej, za po rednictwem której mo -na te  bra  udzia  w kolejnych konkursach:http://physics.uwb.edu.pl/main/konkurs
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W yt umaczenie znaczenia samego terminu
 lozo a jest zadaniem do  skomplikowa-
nym, poniewa  u ywa si  go od wielu wie-

ków. Nietrudno zatem si  domy li , e przez ten czas
zyska  wiele de nicji. Wiadomo natomiast, e s owo to
wywodzi si  ze staro ytnej Grecji i znaczy dok adnie
tyle, co umi owanie m dro ci. Mo na te  ogólnie przy-
j , e osoby mieni ce si  lozofami zajmuj  rozwa a-
nia na temat istoty i struktury bytu.

Kierunek z przysz o ci
Zabrzmia o troch  abstrakcyjnie? Niekoniecznie, ponie-
wa  uko czenie tego kierunku wcale nie wi e si  z bez-
czynnym rozmy laniem na bli ej nieokre lone tematy.
Studia lozo czne daj  silne podstawy konkretnej wie-
dzy, któr  nast pnie mo na umiej tnie wykorzystywa
w bardzo elastyczny sposób. Zdolno  do odnajdywania

si  w przeró nych sytuacjach, a tak e umiej tno  at-
wego przekwali kowania si  s  obecnie bardzo w cenie.
Dlatego lozofowie s  doceniani zw aszcza tam, gdzie
liczy si  inteligencja ogólna, wszechstronno  oraz
umiej tno  szybkiego podnoszenia i przystosowywania
kwali kacji do potrzeb pracodawcy. Wbrew obiegowym
opiniom absolwenci lozo i nie maj  wi kszych trud-
no ci na rynku pracy ni  absolwenci innych kierunków
akademickich. Sprawdzaj  si  w wolnych zawodach, ta-
kich jak np. copywriter czy dziennikarz. 

O samych studiach
Filozo a jest nowo uruchomionym kierunkiem na Wy-
dziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Bia-
ymstoku. Nabór na pierwszy rok rozpocznie si  ju

w czerwcu 2011 roku. Studia lozo czne s  stacjonarne,
co oznacza, e b d  odbywa  si  w trybie dziennym oraz
b d  ca kowicie bezp atne. Na razie przewidziano otwar-
cie studiów I stopnia, czyli trwaj cych trzy lata i ko -
cz cych si  stopniem licencjackim. Jednak ju  od roku
akademickiego 2012/13 planowane jest wprowadzenie
studiów II stopnia, czyli magisterskich. Wi cej informacji
znajdziesz na: www. lozo a.uwb.edu.pl (MM)

CO MO NA ROBI
PO STUDIACH
FILOZOFICZNYCH? 
Absolwentów lozo i
 spotykamy we wszystkich
obszarach ycia publicz-
nego. Filozofowie:

zajmuj  si  prac  nau-
kow  i dydaktyczn .
Po uko czeniu studiów
II stopnia (2 lata) oraz
 studiów doktoranckich
(4 lata) otwiera si  mo li-
wo  pracy w charakterze
wyk adowcy akademickie-
go. Poniewa  lozo a
i etyka s  wyk adane
 niemal we wszystkich
szko ach wy szych (na
wi kszo ci kierunków),
nie jest to perspektywa
wyj tkowa;

prowadz  zaj cia z lo-
zo i i etyki w szko ach
rednich (wiele takich

szkó  zatrudnia absolwen-
tów lozo i);

uprawiaj  literatur ,
sztuk , publicystyk
i dziennikarstwo;

rozwijaj  w asny biz-
nes lub czynnie uprawiaj
polityk ;

pracuj  w o rodkach
kultury, zajmuj c si  orga-
nizacj  imprez, koncer-
tów, wystaw.

Uniwersalna mądrość
Czy uwa asz, e w yciu nale y dokonywa  wiadomych i samodzielnych wyborów, a jednym z nich jest
decyzja dotycz ca wykszta cenia? Czy lubisz zadawa  pytania i zastanawia  si  nad sytuacjami, które ci
spotka y? Czy w zakresie twoich zainteresowa  le y rozmy lanie na temat istnienia wiata, miejsca
cz owieka na Ziemi oraz wielu kwestii si gaj cych daleko poza codzienn  proz  ycia? Je li tak to lozo a
– nowy kierunek uruchomiony na Uniwersytecie w Bia ymstoku – jest dla ciebie.

Co wyróżnia filozofię na tle
innych kierunków studiów?

dr hab. Ma gorzata
Kowalska, prof. UwB,
kierownik Katedry
Filozo i UwB
Co wyró nia lozo ? Przede
wszystkim to, e nie jest a-
dnym specjalistycznym rodza-
jem nauki, lecz – z jednej strony
propedeutyk  wiedzy, a z dru-

giej – jej krytycznym uzupe nieniem i zwie czeniem.
To mo e si  wydawa  „niepraktyczne”, by nie rzec
„pi knoduchowskie”, ale tylko z bardzo ciasnego
punktu widzenia. W rzeczywisto ci dzisiejszy wiat,
a nawet dzisiejszy rynek pracy, bardziej ni  kiedy-
kolwiek potrzebuj  zarazem wiedzy ogólnej, umie-
j tno ci krytycznego my lenia, zdolno ci do wy-
chodzenia poza w skie ramy jednej specjalizacji
i do szukania wspólnego j zyka mi dzy ró nymi
specjalistycznymi „kodami”. Wspó czesny wiat
potrzebuje wreszcie zdolno ci do sta ego samo-
kszta cenia. Otó  w a nie takie zdolno ci i umiej t-
no ci rozwija lozo a. Nie zapewnia ona konkretnego
„fachu” (mo e poza fachem nauczycielskim), ale
dostarcza narz dzi pozwalaj cych radzi  sobie
z ró nymi zadaniami i rodzajami pracy: od dzienni-
karstwa i dzia alno ci politycznej przez biznes, a
po prac  w ró nych dziedzinach nauki (to ostatnie
przy za o eniu, e adept lozo i zdob dzie tak e
wiedz  z zakresu jakiej  nauki szczegó owej).

wiadcz  o tym ró norodne kariery absolwentów
lozo i, tak e w Polsce.

FILOZOFIA • Uniwersytet w Bia ymstoku Twój wybórTwój wybór



B ia ostockie Centrum Streetworkingu
mie ci si  przy ulicy Warszawskiej,
naprzeciw Wydzia u Ekonomicznego

Uniwersytetu w Bia ymstoku. Trzecie pi tro,
poddasze ze sko nym dachem – przytulne,
ciep e miejsce sprzyjaj ce rozmowie. W po-
mieszczeniu obok trwa w a nie szkolenie no-
wych pracowników, którzy w tym roku b d
pomaga m.in. bezdomnym i bezrobotnym.
Tutaj zapraszaj  swoich podopiecznych, by
porozmawia , pomóc znale  prac  albo nau-
czy  obs ugi komputera. 

„Kontynuacja” w Bia ymstoku
Projekt „Twój przyjaciel Streetworker – konty-
nuacja” jest nansowany z Europejskiego Fun-
duszu Spo ecznego. Dzia anie 7.2.1. Program
Operacyjny Kapita  Ludzki. Bez wsparcia, jakie
daj  fundusze unijne nie by oby nawet mowy,
by tego typu projekt realizowa  – stwierdza
Miros aw Jó wicki, pomys odawca wcielania
idei streetworkingu na Podlasiu. Wraz z Kata-
rzyn  Kakowsk -Maksimowicz, Ann  Trochim,
ukaszem Sakowiczem i Mart  Radaszkiewicz

nadzoruj  projekt, który wchodzi w a nie
w drugi rok realizacji. Do kwietnia trwa jeszcze
pierwsza edycja, zapocz tkowana w lutym
ubieg ego roku. Wtedy powsta y cztery Centra
Streetworkingu: w Sokó ce, Mo kach, Bia ym-
stoku i Choroszczy. W sumie pracuje w nich

12 osób, z czego trzy na terenie miasta Bia ys-
tok. To praca w cis ym tego s owa znaczeniu,
aden wolontariat. Streetworkerzy za swoje

dzia ania dostaj  regularn  pensj . 
Od stycznia zacz a si  kontynuacja projektu,

poprzedzona rekrutacj  w listopadzie ub.r. Na
bia ostockich uczelniach pojawi y si  wtedy
og oszenia o naborze. Zg osi o si  ponad sto
osób na dziewi  miejsc – podliczaj  z dum
koordynatorzy. Tydzie  praktyk, zaj cia z po-
licjantem, ze stra nikiem miejskim, pokazanie
jak wygl da tego typu praca w praktyce,
 pozwoli y wy oni  ostateczn  grup , której
cz onkowie dzia aj  w swoim miejscu urodzenia
albo zamieszkania. 

Student ma czas
„Nowi” to g ównie studenci, wielu z Uniwer-
sytetu w Bia ymstoku. Niektórzy z nich maj
ju  do wiadczenie w podobnych dzia aniach,
nie brak im ch ci i zapa u, a przede wszystkim
dysponuj  wolnym czasem, dlatego wybierali my
g ównie osoby z tej grupy – wyja nia Kasia.
Streetworkerzy z tegorocznego naboru skupiaj
si  szczególnie na pomocy osobom bezdomnym.
Wspiera ich Caritas oraz policja i stra  miejska.
Streetworkerzy (pracuj  na razie w grupach)
wyszukuj  w dzie  i w nocy osoby, które po-
trzebuj  pomocy i kieruj  je do odpowiednich
placówek. Dodatkowo prowadz  w domu po-

mocy dla bezdomnych zaj cia aktywizuj ce,
pokazuj c jak mo na poprawi  swoje warunki
bytowe i znale  prac . 

Wi cej pracy poza miastem 
Je li i w przysz ym roku uda si  pozyska  pie-
ni dze na projekt, grupa ma ju  przygotowany
plan dzia ania – wiedz , e trzeba wzmocni
dzia ania na terenie wokó  Bia egostoku. Nie
raz jest tak, e z pomoc  przychodz  wolon-
tariusze. Zwykle odbywa si  to na zasadzie
kole e skiej pomocy: „przyjació ka jest stree-
tworkerem, wi c ja te  chc  j  wesprze ”. Je li
wi c kto  chcia by si  do czy , to progi Cen-
trum s  otwarte dla ka dego. 

Aktualne dzia ania s u  te  budowaniu
grupy, która b dzie dzia a a nawet, je li
sko cz  si  dotacje unijne. Streetworking jest
naprawd  potrzebny w naszym regionie. To,
co teraz powstaje, to grupa ekspercka, która,
mam tak  nadziej , jeszcze bardziej rozwinie
tego typu dzia ania w przysz o ci, gdy b dziemy
zdani na w asne rodki i zaradno  – podkre la
Mirek.

ARKADIUSZ KACZANOWSKI 

Wi cej informacji na stronie www: 
www.fundusze.archibial.pl/streetworker/
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Dwunastu (nie)gniewnych 

streetworkerów
Streetworker to przewodnik. Kto , kto pomaga osobom wykluczonym wróci  w normalne tryby

spo ecznych relacji. Od stycznia dwunastu takich przewodników dzia a na terenie Bia egostoku.

WRA LIWO  NA POTRZEBY INNYCH
Adam Proniewski, student III roku Marketingu i Zarz dzania UwB
Uwa am, e decyzja o udziale w tym projekcie nie jest efektem jakich  wewn trznych, duchowych
potrzeb. Moje wcze niejsze do wiadczenia, to raczej prywatne dzia ania – pochodz  z niewielkiego
Knyszyna, gdzie jest wiele osób wykluczonych spo ecznie, znam tamtejsz  sytuacj  i wiem, czego
takie osoby mog  potrzebowa . Do tej pory robi em to poprzez bezpo rednie kontakty, kole e sko,
w trakcie rozmowy czy spotkania. Teraz b d  móg  dzia a  bardziej wiadomie.

Uniwersytet w Bia ymstoku • STREETWORKINGTwój wybórTwój wybór

Anna Cha ko, nauczyciel akademicki na
Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB
Od liceum mia am zainteresowania humanis-
tyczne, które pcha y mnie w kierunku dzia ania
spo ecznego, ale dopiero studia to czas, kiedy
przybra o to form  realnych dzia a . Wtedy je -
dzi am z policjantami do aresztów, gdzie oso-
bom odbywaj cym wyroki organizowali my
zaj cia aktywizuj ce i pro laktyczne. Nie lubi
siedzie  w miejscu, roznosi mnie energia, wi c
zawsze próbowa am znale  dla siebie zaj cie.
Mam te  okazj  w praktyce sprawdzi  to, co
na studiach zwykle pozostaje w sferze teorii. 



A kademickie Inkubatory Przedsi biorczo ci to
najwi ksza inicjatywa akademicka ostatnich
lat, maj ca na celu rozwój przedsi biorczo ci

w ród m odych Polaków. AIP funkcjonuj  przy 32 naj-
lepszych uczelniach w Polsce. Ich sie  stanowi najwi k-
sz  tego typu instytucj  w Europie rodkowo-Wschod-
niej. W AIP funkcjonuje ju  ponad 1300 rozwijaj cych
si  rm. W Bia ymstoku pr nie dzia aj ce biuro znaj-
duje si  przy Wydziale Ekonomii i Zarz dzania Uniwer-
sytetu w Bia ymstoku.

AIP u atwiaj  m odym osobom start w biznesie po-
przez innowacyjny na skal  europejsk  sposób na pro-
wadzenie rmy – bez konieczno ci zak adania w asnej
dzia alno ci gospodarczej! Ogranicza to koszty, biuro-
kracj  oraz ryzyko m odych przedsi biorców i pozwala
im skoncentrowa  si  na rozwijaniu swojego bizneso-
wego przedsi wzi cia.

Korzy ci dla bene cjentów
Miesi czna op ata za inkubacj  w Akademickim Inku-
batorze Przedsi biorczo ci to jedyne 250 z  netto.
W kwocie tej zawiera si  mo liwo  korzystania ze
wszystkich przywilejów i form pomocy oferowanych
przez AIP. Za t  kwot  bene cjenci maj  dost p do pa-
kietu innowacyjnych us ug: od rozliczania ksi gowego
i nansowego ka dej rmy, poprzez pisanie umów
i udzielanie porad prawnych, a  po wiadczenie us ug
o wysokim potencjale rynkowo-technologicznym oraz
przyznawanie dotacji i po yczek.

O potencjale AIP najlepiej przekonuj  liczby: w reali-
zacj  biznesów w AIP zaanga owanych jest niemal 1000
osób. Do dzi  ju  oko o 2000 rm przesz o z AIP na
w asn  dzia alno  gospodarcz ; rocznie generuj  one
ponad 10 mln z otych przychodu. Akademickie Inkuba-
tory Przedsi biorczo ci pozyska y te  ponad 150 bez-
zwrotnych dotacji o cznej warto ci 2 mln z otych dla
m odych osób zak adaj cych w asne rmy. Tylko od was
zale y, czy do czycie do ich grona.

ukasz Siemieniuk, dyrektor AIP
Bia ystok, asystent na Wydziale
Ekonomii i Zarz dzania UwB
Z pomocy obu naszych bia ostockich
biur korzysta obecnie przesz o 60
bia ostockich rm. Na bie co wspó -
pracujemy w Wydzia em Ekonomii
i Zarz dzania UwB. Korzystamy z po-
mocy jego pracowników przy kursach

i szkoleniach, których celem jest przygotowanie m odych
ludzi do prowadzenia w asnego biznesu. Korzystaj c
z okazji, chcia bym zaapelowa  do m odych, ambitnych
i dynamicznych ludzi z naszego województwa – je li
macie zdolno ci i pomys  na w asny biznes – skontaktujcie
si  z nami. Pomo emy waszej „m odej” rmie zaistnie
na rynku. Nie musicie mie  lokalu, grubego portfela
i znajomo ci. Wystarczy dobry pomys !

Krzysztof Kondrusik, za o yciel
i w a ciciel agencji kreatywnej
Doitpro.pl
Moja agencja jest stosunkowo m od
rm , bowiem funkcjonujemy od

marca zesz ego roku. Mimo tego
uda o si  nam pozyska  wielu du-
ych klientów, takich jak m.in. klub

Jagiellonia Bia ystok, Dares, Coca-
Cola HBC, Kampania Piwowarska czy Mlekpol. Ju
obecnie planujemy dalszy rozwój agencji. Nie wyklu-
czamy, e z nasz  dzia alno ci  wyjdziemy poza granice
naszego kraju. Gdyby nie wsparcie ze strony AIP, naj-
prawdopodobniej nie za o y bym w asnej rmy, której
stworzenie planowa em ju  w trakcie studiów. W polskich
warunkach wymogi organizacyjno-prawne mog  stanowi
pewn  barier  dla m odych osób z pomys ami. Pomoc
ze strony AIP pozwoli a j  prze ama .

INKUBATORY PRZEDSI BIORCZO CI • Uniwersytet w Bia ymstoku Twój wybórTwój wybór

Inkubator m odych 
przedsi biorców
Jeste  m ody, ambitny, kreatywny, masz pomys
na w asny biznes, ale brak ci kapita u
i do wiadczenia? Skontaktuj si  z bia ostockim
oddzia em Akademickich Inkubatorów
Przedsi biorczo ci, którego biuro dzia a m.in.
przy Wydziale Ekonomii i Zarz dzania UwB.
Znajdziesz tam pomoc i wsparcie
w wprowadzeniu twojej pierwszej rmy.

JAK ZACZ ?
Z us ug Akademickich In-
kubatorów Przedsi bior-
czo ci mog  korzysta
wszyscy m odzi ludzie,
którzy nie uko czyli 30
roku ycia. Niezdecydo-
wane osoby, które pragn
dowiedzie  si  wi cej na
temat AIP, mog  umówi
si  na spotkanie informa-
cyjne. Rejestracja waszej

rmy w AIP Bia ystok zaj-
mie mniej ni  godzin .
Wystarczy zaakceptowa
regulamin oraz wype ni
wniosek, który znajduje
si  na stronie AIP.

CO AIP MO E 
DLA WAS ZROBI ?

dzia aj c w AIP nie
trzeba rejestrowa  w as-
nej dzia alno ci gospo-
darczej, dzi ki temu nie
ponosicie op at zwi za-
nych ze sk adkami ZUS

AIP prowadzi ksi go-
wo  waszych rm

AIP tworzy umowy,
udziela porad prawnych
oraz udost pnia komfor-
towe biuro

AIP organizuje szkole-
nia, by cie mogli efektyw-
nie zarz dza  swoimi
 rmami

AIP wspiera w reklamie
i promocji. 

nad rozwojem waszych
rm czuwa sztab eksper-

tów

Znajdź AIP w Białymstoku
Uniwersytet w Bia ymstoku
Wydzia  Ekonomii i Zarz dzania

ul. Warszawska 63, 15-062 Bia ystok, lokal 134 A

ukasz Siemieniuk, Dyrektor AIP Bia ystok

tel. 515 229 807, lukasz.siemieniuk@inkubatory.pl
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T ym samym Politechnika Bia ostocka znalaz a si
w elitarnym gronie pi ciu polskich uczelni tech-
nicznych, których dyplomy z dziedziny architek-

tury zosta y niejako automatycznie uznane w ca ej Unii
Europejskiej. Pozosta e uczelnie to Politechnika Gda -
ska, Politechnika ódzka, Politechnika l ska i Zachod-
niopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Europa dla ka dego
Szerok  drog  do Europy otworzy  m odym podlaskim
architektom Komunikat opublikowany 14 grudnia ze-
sz ego roku przez Komisj  Europejsk  w Dzienniku
Urz dowym Unii Europejskiej wprowadzaj cy zmiany
do Aneksu V Dyrektywy 2005/36/WE. Pozornie to tylko
krótki zapis w unijnym prawodawstwie. Jednak jego na-
st pstwa s  bardzo powa ne – decyduj c si  na studia
na kierunku architektura i urbanistyka mo ecie by
pewni, e zjednoczona Europa stoi przed wami otworem
i e dyplom to przepustka do kariery, któr  teraz mog
ograniczy  tylko wasza wiedza, zdolno ci i pracowito .

Uznanie dyplomów architektury i urbanistyki WA PB
w Europie to w du ym stopniu po cz ci wyraz uznania
dla wysokiego poziomu kszta cenia na kierunku i Wy-
dziale Architektury w ogóle. Bycie architektem ju  od lat
jest powszechnie postrzegane jako tzw. kawa  porz d-
nego fachu. Nabiera to szczególnego znaczenia w obec-
nym czasie, którego przejawem jest niespotykane od lat
tempo inwestycji. Je li lubicie wszystko co zwi zane
z szeroko poj tym budownictwem, jeste cie twórczy
oraz pragniecie swoj  prac  czyni  ycie ludzi wygod-
niejszym, prostszym i szcz liwym – kierunek architek-
tura i urbanistyka to idealna propozycja w a nie dla
was. Tym bardziej, e od niedawana dos ownie i w prze-
no ni nie ma granic dla waszego zaanga owania. 

URSZULA KOWALCZYK, ANDRZEJ TOPCZEWSKI

Bia ostoccy 
architekci w Europie
Od ko ca zesz ego roku dyplomy magisterskie obronione na kierunku

architektura i urbanistyka Wydzia u Architektury Politechniki Bia ostockiej

uznawane s  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To doskona a

nowina dla wszystkich studentów kierunku, poniewa  oznacza dla nich

mo liwo  podj cia atrakcyjnej pracy w zawodzie architekta praktycznie

w ka dym kraju „starej” Unii.

Politechnika Bia ostocka • ARCHITEKTURA I URBANISTYKATwój wybórTwój wybór

UPRAWNIENIA ZAWODOWE W KRAJACH UE
Rozmowa z dr hab. Jaros awem
Perszko, kierownikiem Katedry
Architektury Wn trz PB

• Dyplomy kierunku architektura i urba-
nistyki PB s  automatycznie uznawane
we wszystkich krajach UE. W Polsce
tylko pi  uczelni mo e pochwali  si
tego rodzaju statusem. Co oznacza

to dla absolwentów architektury i urbanistyki?
Dla absolwentów Politechniki Bia ostockiej oznacza to mo -
liwo  wykonywania zawodu architekta w krajach UE. A do-
k adniej mówi c, absolwenci PB mog  ubiega  si  o upraw-
nienia zawodowe w tych krajach. 

• Z czym si  to wi e dok adnie?
Wi e si  z mo liwo ci  samodzielnej pracy nad okre lonymi,
zleconymi projektami, z autoryzowaniem konkretnych realizacji.
Natomiast w przypadku braku uprawnie  zawodowych,
w gr  wchodzi praca wy cznie w grupie, bez odpowiedzial-
no ci personalnej. Chcia bym doda , e absolwenci naszej
uczelni pod wzgl dem poziomu umiej tno ci i zdobytej
wiedzy, s  cenieni za granic . Zauwa a si  si  ich kreatywno
i warsztat pracy.
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O chrona rodowiska mo e by  doskona ym po-
mys em dla tych, którzy kochaj  przebywa  na
onie natury, nie s  oboj tni na losy zagro o-

nych gatunków oraz chcieliby poszerzy  swoj  wiedz
zwi zan  z ochron  ekosystemu. Studia na tym kie-
runku to nie tylko wyjazdy w teren, zbieranie próbek
ziemi i wody, fotografowanie przyrody, ale tak e zg -
bianie tajników chemii, zyki, mikrobiologii czy geo-
morfologii. Podczas zaj  studenci dowiedz  si  równie
jak chroni  wod , gleb , powietrze i krajobraz, naucz
si  sposobów unieszkodliwiania cieków i utylizacji od-
padów. Poznaj  tak e zasady prawne i etyczne swojego
przysz ego zawodu. 

Osobom, którym zagadnienia te wydaj  si  szczególnie ekscytuj ce, 3,5
roku, podczas których zdob d  tytu  in yniera, z pewno ci  min  szybko.
Po uzyskaniu tytu u in yniera absolwenci b d  mogli szuka  pracy w insty-

tucjach i organizacjach,
nadle nictwach, siedzi-
bach parków narodo-
wych, urz dach, pla-
cówkach s u by zdro-
wia i w wielu innych.
Dla chc cych kszta ci

si  dalej, PB oferuje pó toraroczne studia II stopnia, podczas których wy-
specjalizuj  si  w dziedzinie ekoin ynierii lub kszta towania rodowiska. 

Rozwin  skrzyd a
Jednak aktywno  studentów ochrony rodowiska nie ogranicza si  tylko do
nauki. Dzia aj  oni w organizacjach studenckich, zw aszcza w Kole Nauko-
wym Ochrony rodowiska. Jego cz onkowie m.in. zorganizowali akcj  wy-
kaszania k b d cych siedliskami wielu zagro onych gatunków ro lin.
KNOS przede wszystkim daje nam mo liwo  rozwijania swoich zaintereso-
wa  – podkre la przewodnicz cy ko a Pawe  Strelczuk, student II roku
ochrony rodowiska WBiI  PB. – Organizujemy wyjazdy, podczas których
obserwujemy ró norodno  przyrodnicz  naszych terenów. Bierzemy tak e
udzia  w projektach, dzi ki którym poznajemy sposoby i metody ochrony naj-
bardziej warto ciowych przyrodniczo obszarów.

ARKADIUSZ KACZANOWSKI

FOT. PB

OCHRONA RODOWISKA • Politechnika Bia ostocka Twój wyborTwój wybor

Priorytet 
– natura!
Nie musimy przywi zywa  si  do drzew ani os ania  zagro onych
gatunków w asn  piersi . Mo emy zadba  o Matk  Natur  w inny
sposób – na przyk ad wybieraj c studia na ochronie rodowiska na
Wydziale Budownictwa i In ynierii rodowiska. Wyszkolenie
specjalistów, którzy w przysz o ci zadbaj  o natur  i b d  strzegli
jej równowagi, powinno by  priorytetem.

dr hab. Gra yna aska, Katedra
Ochrony i Kszta towania

rodowiska, WBiI  PB
Studenci ochrony rodowiska
ucz  si  analizowa  podstawowe
procesy ekologiczne w przyrodzie
oraz ocenia  wp yw oddzia ywania
cz owieka na rodowisko. S
w stanie samodzielnie rozwi zy-

wa  problemy z zakresu ochrony rodowiska w uj ciu
lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym z za-
chowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycz-
nych. Pozwala im na to zarówno wysoko kwali kowana
kadra naukowa, jak i wspó praca Politechniki Bia o-
stockiej z licznymi instytucjami zarz dzaj cymi zaso-
bami rodowiska przyrodniczego, jak Regionalna Dy-
rekcja Lasów Pa stwowych, Regionalna Dyrekcja
Ochrony rodowiska, Departament Ochrony rodo-
wiska Urz du Miasta, Podlaskie Biuro Planowania Prze-
strzennego, Biuro Urz dzania Lasu i Geodezji Le nej,
Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe. Równie  w tych
wszystkich wymienionych miejscach oraz wielu innych
absolwent mo e szuka  pracy. 

Pawe  Strelczuk, student
III roku ochrony rodowiska
WBiI  PB, przewodnicz cy
Ko a Naukowego Ochrony

rodowiska
• Jak na co dzie  wykorzystujesz
wiedz  zdobyt  w trakcie studiów?
Zacz em dostrzega , e prawie
wszystko, co robimy, ma wp yw na

rodowisko naturalne. Nawet taki szczegó , jak rodzaj
opakowania produktu, który nabywamy jest wa ny.
Wiedza ta pozwala zmieni  swoje drobne nawyki – na
korzy  i dla nas, i rodowiska.

Studia na tym kierunku to nie
tylko wyjazdy w teren, ale tak e
zg bianie tajników chemii, zyki,
mikrobiologii czy geomorfologii.

Studenci ochrony
rodowiska podczas

zaj  w terenie.
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B y znale  si  w gronie studentów in ynierii ro-
dowiska, trzeba wykaza  si  wiedz  matema-
tyczn  oraz umiej tno ciami z jednego z dwóch

przedmiotów: zyki lub chemii. Pod uwag  brane s
tak e wyniki z egzaminu maturalnego z j zyka obcego.
Ma gorzata Natunewicz, studentka V roku in ynierii
rodowiska WBiI  PB twierdzi jednak, e ten trud si

op aca: Wci  brakuje in ynierów rodowiska, dlatego
kierunek jest przysz o ciowy. Wierz , e po sko czeniu
studiów znajd  prac , która b dzie mi dawa a nie tylko
satysfakcj , ale tak e zadowalaj ce wynagrodzenie.

Zanim studenci stan  si  in ynierami, czekaj  ich d u-
gie godziny sp dzone nad podr cznikami do takich przed-
miotów, jak podstawy wodoci gów oraz ogrzewnictwa,
technologii wody i cieków, gospodarka odpadami. Musz
nauczy  si , jak w oparciu o nauki techniczne i przyrod-
nicze, a tak e prawne i ekonomiczne, odpowiedzialnie

gospodarowa  zasobami przyrody; jak stworzy  opty-
malne warunki do zamieszkania i pracy. W trakcie stu-
diów dowiedz  si  tak e, jak w praktyce zapobiega
zanieczyszczeniom oraz jak przywróci  harmoni  w eko-
systemie po katastro e ekologicznej.

Jednak, jak podkre la Ma gorzata Natunewicz, studio-
wanie in ynierii rodowiska to nie tylko nauka, zalicze-
nia, kolokwia i egzaminy. Mo na tu wszechstronnie
rozwija  swoje pasje i zainteresowania, dzia aj c w stu-
denckich ko ach naukowych, stowarzyszeniach, zwi z-
kach sportowych i wielu innych organizacjach. 

ARKADIUSZ KACZANOWSKI

POMOC MERYTORYCZNA: DR IN . ANDRZEJ GAJEWSKI

Steruj życiem miasta
Nurtuj  ci  zagadnienia zwi zane z zaopatrywaniem miasta w wod , ciep o, gaz oraz z ekologicznym
i dyskretnym odprowadzaniem nieczysto ci? Tymi niezb dnymi, cho  na co dzie  zapomnianymi
kwestiami zajmuje si  in ynieria rodowiska. Studia na tym kierunku oferuje Politechnika Bia ostocka.

Wyjazd szkolenio-
wy studentów in y-
nierii rodowiska
do gda skiej rmy
Klima-Therm.

Ma gorzata Natunewicz, studentka V roku in ynierii
rodowiska na Wydziale Budownictwa i In ynierii
rodowiska

• Czego mog  nauczy  si  cz onkowie ko a nauko-
wego „Ciep ownik”? 
Naszym celem jest przede wszystkim pog bianie wiedzy
i umiej tno ci w zakresie nowoczesnych technologii sto-
sowanych w ciep ownictwie, ogrzewnictwie, wentylacji
i ch odnictwie oraz nieod cznie zwi zanych z nimi pro-

cesów i zjawisk wymiany ciep a i masy – równie  tych, które nie s  obj te
programem studiów na kierunku in ynieria rodowiska. Poza tym jeste my
grup  ludzi, którzy chc , potra  i mog  zmienia  otaczaj c  nas rzeczywis-
to , doskonali  siebie i swoje kompetencje, a tak e wiadomie kreowa
w asn  przysz o .

dr in . Andrzej Gajewski, Katedra Ciep ownictwa, WBiI  PB
Student in ynierii rodowiska zdobywa aktualn  wiedz  o rozwi zaniach tech-
nologicznych oraz wiedz  ogóln , która stanowi solidn  podstaw  do przy-
swajania nowych technologii i rozwi za  ju  po zako czeniu studiów. Studenci
ucz  si  kreatywnego my lenia oraz pracy zespo owej.
Absolwent tego kierunku znajdzie prac  w zawodach zwi zanych z projekto-
waniem lub wykonawstwem z zakresu: zaopatrzenia w wod , oczyszczania
cieków, ciep ownictwa, wentylacji i klimatyzacji, gazownictwa. Po uko czeniu

studiów mo e ubiega  si  o uzyskanie uprawnie  budowlanych w wy ej wy-
mienionym zakresie. Wielu absolwentów podejmuje równie  specjalistyczn
dzia alno  handlow  w bran y armatury i urz dze  sanitarnych.

Politechnika Bia ostocka • IN YNIERIA RODOWISKATwój wybórTwój wybór
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W a nie wieloletnie zainteresowanie bie c
polityk , w szczególno ci krajow , sk oni o
ukasza Galickiego do zdawania na polito-

logi  na Wydziale Zarz dzania Politechniki Bia ostoc-
kiej: Poprzez studiowanie, chcia em poszerzy  sw
wiedz , przede wszystkim w zakresie nauk spo ecznych
oraz spraw zwi zanych z funkcjonowaniem organów
pa stwowych RP. Ci, którzy chc  i  w lady ukasza,
powinni zrobi  gruntown  powtórk  wiadomo ci z za-
kresu matematyki, j zyka obcego oraz jednego przed-
miotu spo ród historii, geogra i i WOS-u. W ci gu
trzech lat studiów I stopnia studenci zdob d  wiedz
z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych

oraz m.in. historii i prawa, dzi ki
czemu – jak podkre la dr Miros awa
Laszuk, adiunkt w Katedrze Ekonomii
i Nauk Spo ecznych WZ PB – nab d
umiej tno  dokonywania ocen ró -
nego rodzaju sytuacji, maj cych miejsce
na arenie politycznej zarówno krajowej,
jak i mi dzynarodowej. 

Studenci politologii s  znakomitym
przyk adem na to, jak wykorzysta  wiedz  teoretyczn
w praktyce. Na Wydziale Zarz dzania dzia a wiele kó
naukowych, jak np. „Politeja”, którego organizatorami
i si  nap dow  s  nie tylko pracownicy naukowi, ale
przede wszystkim sami studenci. Cz onkowie „Politei”
zapraszaj  polityków na spotkania, organizuj  cykliczne
wyjazdy do Parlamentu oraz debaty – komentuje prze-
wodnicz ca ko a Wioleta Sitko. Z inicjatywy studentów
politologii powsta  tak e Magazyn Studencki e-Biuletyn,
w którym ka dy mo e spróbowa  swoich si  jako dzien-
nikarz, opisuj c nie tylko ycie studenckie, ale te  wy-
darzenia na scenie politycznej.

ARKADIUSZ KACZANOWSKI

FOT. PB, SKN „POLITEJA”

Polityka
Jak si  okazuje, wydarzenia na naszej rodzimejscenie politycznej nie odwodz , a wr cz zach cajm odych ludzi do studiowania politologii. Maturzy cicoraz ch tniej wybieraj  ten kierunek – chcposzerzy  swoje horyzonty, wiedzie  wi cejo polityce, spo ecze stwie i swoim w nim miejscu. 

GDZIE ZNAJD  PRAC  PRZYSZLI POLITOLODZY?
dr Tadeusz Nowak, Katedra Ekonomii i Nauk Spo ecznych, WZ PB
Studiuj cy politologi  nauczy si  komunikowa  si  z otoczeniem, podejmowa  sa-
modzielne decyzje oraz kierowa  zespo em ludzi. Absolwent tego kierunku mo e
znale  prac  w administracji rz dowej i samorz dowej, w organach partii politycz-
nych, organizacjach gospodarczych i spo ecznych, instytucjach i organizacjach
mi dzynarodowych, a tak e w mediach oraz na stanowiskach wymagaj cych kom-
petencji zwi zanych z rozleg  wiedz  spo eczno-polityczn .

POLITOLOGIA • Politechnika Bia ostocka Twój wyborTwój wybor

Rafa  ukasz Sztukiewicz, student
III roku politologii PB, stypendysta
Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy szego
• Mo esz zdradzi , jak zapracowa-

e  na to stypendium?
Na mój sukces, oprócz dzia alno ci
w ko ach naukowych i samorz dzie
studenckim oraz dobrych wyników

w nauce, z o y y si  tak e liczne publikacje naukowe
i udzia  w konferencjach naukowych oraz konkursach. Wy-
soko punktowanym aspektem jest studiowanie na drugim
kierunku studiów. W moim przypadku by y to mi dzynaro-
dowe stosunki gospodarcze. Sko czy em tak e prawo. 
• Jak nagroda ta przyczyni si  do Twojego dalszego

rozwoju?
Na pewno ten wyraz uznania da mi pewno , e to, co do
tej pory robi em, zosta o docenione i nie by o marnowaniem
czasu. Ju  teraz wiem, e moja dzia alno  jest ceniona
w wielu kr gach i z pewno ci  pomo e mi chocia by
w trakcie poszukiwania pracy. Nie mog  zapomnie  rów-
nie  o tym, e uzyskane stypendium chcia bym przynajm-
niej w cz ci przeznaczy  na pokrycie kosztów doktoran-
ckich studiów prawniczych. Do tej pory nie zdecydowa em
si  na rozpocz cie aplikacji – uwa am, e w karierze nau-
kowej spe nia bym si  du o bardziej. 

Wioleta Sitko, studentka II roku
politologii PB, przewodnicz ca
Ko a Nauk Politycznych „Politeja” 
By zaktywizowa  studentów politolo-
gii, powsta o Ko o Nauk Politycznych
„Politeja”. Cz onkowie ko a zorganizo-
wali m.in. prawybory na urz d Prezy-
denta Miasta Bia egostoku, co mia o
na celu przybli enie studentom sylwe-

tek kandydatów. Poza tym „Politeja” umo liwi a studentom
udzia  w nagraniu programu telewizyjnego „Tomasz Lis na
ywo”. Aktywno  studencka nie ogranicza si  jednak tylko

do cz onkostwa w ko ach naukowych. Odnosimy sukcesy
równie  poza uczelni . Kilku studentów politologii starto-
wa o w tegorocznych wyborach samorz dowych, a ich
kandydatura spotka a si  z aprobat  g osuj cych.

na co dzie

Wydawany przez przy-

sz ych politologów

magazyn e-Biuletyn.

Studenci politologii PB wzi li
udzia  w nagraniu programu
„Tomasz Lis na ywo”.

Tu z wizyt  w Sejmie RP.
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M aturzy ci planuj cy zdawa  na ten kierunek,
powinni powtórzy  wiadomo ci z j zyka ob-
cego, matematyki oraz historii lub geogra i.

Szcz liwców, którzy znajd  si  w gronie przyj tych na
zarz dzanie na Wydziale Zarz dzania Politechniki Bia-
ostockiej, czeka przyswajanie wiedzy dotycz cej praw-

nych i ekonomicznych zagadnie  funkcjonowania przed-
si biorstw oraz zarz dzania strategicznego. Ponadto, jak
podkre la dr Jan Czerniawski z Wydzia u Zarz dzania
PB, w trakcie studiów bardzo du e znaczenie przyk ada
si  do opanowania umiej tno ci pos ugiwania si  na-
rz dziami informatycznymi, na co pozwalaj m.in. no-
woczesne laboratoria komputerowe. Zdobyte podczas
zaj  wiadomo ci i umiej tno ci studenci b d  mogli wy-
korzysta  podczas obowi zkowych praktyk w rmach
i przedsi biorstwach. Absolwent zarz dzania nie powi-
nien mie  problemów ze znalezieniem pracy. Dr Jan Czer-
niawski podpowiada: W zale no ci od uko czonej spe-
cjalno ci, absolwenci mog  pracowa  jako mened erowie
redniego szczebla w ró nych przedsi biorstwach, dzia-
ach marketingu, ksi gowo ci, nansowych i innych. S
te  odpowiednio przygotowani do uruchomienia w asnego
biznesu b d  wsparcia rm rodzinnych.

ARKADIUSZ KACZANOWSKI

dr Iwona Piekunko-Mantiuk, 
Wydzia  Zarz dzania PB

Szeroki zakres wiedzy z ró nych dziedzin, nauka j zy-
ków obcych, mo liwo  studiowania za granic  w ra-
mach programu ERASMUS, udzia  w pracach kó
naukowych, konkursach i konferencjach studenckich czy

w ko cu mo liwo  podwójnego dyplomowania (Dania),
daj  studiuj cym zarz dzanie olbrzymie mo liwo ci roz-
woju. M ody cz owiek, który tra a na te studia najcz -
ciej tu  po maturze i nie do ko ca ma sprecyzowane

plany zawodowe, dzi ki tak szerokiej ofercie ma mo li-
wo  ukierunkowania, zdobycia b d  poszerzenia swojej
wiedzy i odkrycia tkwi cego w nim potencja u. 

ukasz Krysiewicz, student III roku zarz dzania
WZ PB, za o yciel portalu secondgate.pl oraz
wspó twórca portalu tylkoteatr.com

Zarz dzanie u atwia poruszanie si  w wiecie pracy.
Poza tym uczy pewno ci siebie – poznajemy mechanizmy
dzia ania wiata przedsi biorców, a to umo liwia wiadome
kierowanie swoj  przysz  karier . Nabyta tutaj pewno
siebie oraz wiedza przydaj  si  równie , gdy chcemy po-
wo a  do ycia swoje w asne pomys y. Tak by o w przypadku
za o onego przeze mnie studia designerskiego Second
Gate, w którym zajmuj  si  projektowaniem interfejsów
dla aplikacji komputerowych i internetowych oraz two-
rzeniem gra ki u ytkowej. Jestem tak e wspó za o ycielem
portalu Tylkoteatr, dzi ki któremu rozwijam moj  kolejn
pasj . Mo na w nim ogl da  sztuki teatralne, wkrótce
znajd  si  tam tak e informacje o spektaklach, teatrach,
wywiady z re yserami, scenarzystami i aktorami.

Politechnika Bia ostocka • ZARZ DZANIETwój wybórTwój wybór

Studenci zarz dzania dzia aj  w ko ach
naukowych oraz wcielaj  w ycie
autorskie pomys y. Zobaczcie jakie!

Tomasz Michniewicz i Adrian Kuzyka,
studenci zarz dzania (specjalno :
marketing) WZ PB, wspó za o yciele
Ko a Reklamy Yellow Lemon

• Wzi li cie udzia  w Festiwalu Reklamy
AD DAYS w odzi. Odby  si  on pod ha-
s em „KONTROWERSJE”. Wasz projekt
reklamy promuj cej bezpieczn  jazd  sa-
mochodem zdoby  pierwsze miejsce.
Sk d pomys ?

Tomek: Chcieli my zwróci  uwag  ludzi na najcz stsze przyczyny wypadków samo-
chodowych, czyli nadmiern  pr dko , zm czenie oraz alkohol. Aby wzmocni
przekaz i odwo a  si  do tematu festiwalu, postanowili my zaaran owa  nasze
stoisko wystawowe tak, aby przypomina o miejsce wypadku samochodowego. St d
te  pot uczone szk o, pobite lampy, ko paki, „zw oki” w czarnym worku. 
Adrian: Yellow Lemon powsta o g ównie po to, aby my mogli rozwija  nasze umie-
j tno ci z zakresu reklamy i przekazywa  t  wiedz  innym. Niewielu wie, e mamy
pe ne wsparcie uczelni w tym, co robimy, zarówno nansowe, jak i merytoryczne.
Razem z Tomkiem brali my ju  udzia  w kilku konkursach reklamy w Polsce, na
których zajmowali my czo owe miejsca. Ze swoimi pomys ami byli my tak e w Berlinie
i Hamburgu. Pomagamy te  w organizacji akcji promocji wydzia u. Oprócz tego
mo emy pochwali  si  prowadzonymi szkoleniami z zakresu reklamy. Nasze
osi gni cia na pewno znajd  si  w naszych CV na starcie na rynku pracy. Otrzymali my
ju  pierwsze oferty sta ów w renomowanych agencjach reklamowych.

Zarz dzaj swoj  karier
Je li z zapa em ogl dasz wiadomo ci ekonomiczne, niestraszne ci s  zagadnienia z zakresu nansów
albo marzysz o zostaniu mened erem – jeste  idealnym kandydatem na studenta zarz dzania!
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ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA • Politechnika Bia ostocka Twój wyborTwój wybor

Wspólne badania
dr hab. in . Karol
Aniserowicz, profesor na
Wydziale Elektrycznym PB
Do prowadzonych przez nas
bada  naukowych mog  by
równie  w czani ambitni
uczestnicy ostatnich lat studiów.
Na przyk ad studenci III stopnia
studiów (doktoranckich), któ-

rych jestem opiekunem naukowym, prowadz  inte-
resuj ce badania dotycz ce ekranowania urz dze
elektronicznych przed szkodliwym dzia aniem ze-
wn trznych pól elektromagnetycznych, ze szcze-
gólnym uwzgl dnieniem pól towarzysz cych wy a-
dowaniom atmosferycznym. Kilka prac dyplomowych
realizowanych przez studentów studiów magister-
skich II stopnia dotyczy o równie  tej tematyki.
W roku 2010 zespó  kierowany przeze mnie, w któ-
rego sk ad wchodzili równie  m odzi adepci nauki,
wykonywa  na zlecenie PKP PLK eksperymentalne
badania poligonowe dotycz ce ochrony odgromowej
sieci trakcji elektrycznej oraz elektronicznych ob-
wodów automatyki przejazdowej.

E lektronika i telekomunikacja to trudna bran a –
uwa a dr in . Ewa wiercz z Katedry Telekomu-
nikacji i Aparatury Elektronicznej WE PB. –

Wiele osób, które do nas przychodzi jest nastawionych
na pami ciowe opanowywanie wiedzy, a to u nas nie wy-
starcza. Zajmujemy si  tu rzeczami, które s  zupe nie
nowe, które si  dopiero tworz , dlatego potrzeba otwar-
to ci umys u, gotowo ci mierzenia si  z nowymi wyzwa-
niami oraz zdolno ci do twórczego podej cia do tematu
– dodaje. Na tych, którzy poradz  sobie z tym wyzwa-
niem czeka wiat nowoczesnych technologii, które
w b yskawicznym tempie opanowuj  i kreuj  sposób
funkcjonowania naszej codzienno ci. Dla kogo , kto
czuje te klimaty, kto naprawd  potra  fascynowa  si
nowymi rozwi zaniami, nasze studia nie b d  proble-
mem – przekonuje dr in . Andrzej Zankiewicz z Katedry
Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej WE PB.

By  na czasie
Na pierwszym semestrze wie o upieczony student ma
sporo zaj  z matematyki i zyki. W razie potrzeby, za-
wsze mo e wzi  udzia  w organizowanych przez wy-
dzia  darmowych kursach wyrównuj cych poziom
wiedzy z kluczowych przedmiotów, albo po prostu
przyj  na konsultacje, które stanowi  de facto form
zaj  indywidualnych. Nasi wyk adowcy zawsze s u

pomoc  i z ch ci  udziel  wsparcia – przekonuje
dr in . Andrzej Zankiewicz, dodaj c jednocze nie, e nie
tylko studenci musz  ci gle si  uczy . Tempo zmian jest
tak szybkie, e nieraz wyk ad, który by  na czasie pó
roku temu, dzi  wymaga aktualizacji albo przeredago-
wania. Elektronika i telekomunikacja to miejsce, gdzie
dominuj  prawdziwe technologiczne rewolucje. Cho  nie
dajmy si  zwie : czasem pomys y, które kie kuj  w g o-
wach naukowców na realizacj  musz  czeka  lata, jak
nie dekady – we my na przyk ad telefoni  komórkow ,
o której my lano ju  w latach 50., ale dopiero pod koniec
XX wieku wesz a ona do powszechnego u ytku – opo-
wiada dr Zankiewicz.

Jasne perspektywy
Kierunek oferuje do wyboru dwie specjalno ci: teleinfor-
matyk  i optoelektronik  oraz aparatur  elektroniczn .
Ju  po uzyskaniu tytu u in yniera absolwenci mog
znale  zatrudnienie m.in. u operatorów sieci telekomu-
nikacyjnych (w tym telefonii komórkowej), w miejskich
sieciach teleinformatycznych (w tym sieciach telewizji
kablowej), u dostawców us ug internetowych i multime-
dialnych, w zak adach przemys owych, bankowo ci, ad-
ministracji pa stwowej oraz wsz dzie tam, gdzie
stosowane s  nowoczesne systemy elektroniczne. 

Uczelnia pomaga równie  studentom w uzyskaniu
mi dzynarodowych certy katów poprzez zaj cia przy-
gotowuj ce do egzaminów – jest to bardzo istotne, bo
ka dy, kto my li powa nie o pracy w bran y elektronicz-
nej albo telekomunikacji musi takie dokumenty posia-
da . Nie ma studenta, który mia by problem ze
znalezieniem zatrudnienia po naszym kierunku. To efekt
elastyczno ci wiedzy i umiej tno ci naszych absolwen-
tów, dzi ki którym mog  pracowa  praktycznie wsz dzie:
zarówno w wiod cych rmach w Bia ymstoku, ale w Pol-
sce i zagranic  – podkre la dr Ewa wiercz.

ARKADIUSZ KACZANOWSKI 

STUDENCKIE SUKCESY
Corocznie dyplomanci
kierunku elektronika i te-
lekomunikacja s  nagra-
dzani w konkursie prac
dyplomowych organizo-
wanym przez Stowarzy-
szenie Elektryków Pol-
skich – zarówno na
szczeblu regionalnym, jak
i ogólnopolskim. Byli te
uczestnikami i laureatami
innych konkursów krajo-
wych, na przyk ad Ogól-
nopolskiego Konkursu
„M odzi Innowacyjni”
 organizowanego przez
Przemys owy Instytut
 Automatyki i Pomiarów,
czy „Otwarte drzwi” Pa -
stwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepe -
nosprawnych. Ch tnie
uczestnicz  równie
w mi dzynarodowym pro-
gramie Erasmus, w ra-
mach którego mog  stu-
diowa  na zagranicznych
uczelniach partner-
skich m.in. w Hiszpanii,
Portugalii, Danii, W o-
szech, Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Francji.

Studia
dla pionierów

Elektronika i telekomunikacja na WydzialeElektrycznym Politechniki Bia ostockiej toszansa dla tych, którzy nie boj  si  nowychwyzwa  naukowych i maj  pomys y, jak zmieniawiat poprzez nowoczesne technologie.
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S tudia Wychowania Fizycznego i Sportu
wszystkich uczelni prowadz  co praw-
da zaj cia przewidziane programem

dla poszczególnych kierunków i lat studiów,
jednak osobom, dla których sport i szeroko
poj ta kultura zyczna stanowi  pasj  i sposób
na ycie, zaj cia te z pewno ci  nie wystarcz .
Oczywi cie o kondycj  zyczn , i o dobre sa-
mopoczucie mo na dba  indywidualnie, cho by
uprawiaj c jogging lub chodz c na si owni .
Jednak wielu m odych ludzi pragnie czego
wi cej. Najlepsz  propozycj  dla nich jest
w a nie cz onkostwo w Klubie Uczelnianym
AZS. Kluby takie dzia aj  przy ka dej z naj-
wa niejszych podlaskich uczelni, czyli Poli-
technice Bia ostockiej, Uniwersytecie Medycz-
nym w Bia ymstoku oraz Uniwersytecie w Bia-
ymstoku. Mo na w nich uprawia  w zorga-

nizowany sposób wiele dyscyplin sportu, za-
równo indywidualnych, jak i zespo owych.
Cz onkostwo w AZS oznacza przynale no
do wielotysi cznej rodziny sportowców aka-
demickich, którzy przez ostatnie 102 lata za-
pisali si  w historii polskiego sportu – wielu
z nich zosta o mistrzami wiata i Europy oraz
Mistrzami Olimpijskimi. AZS to tak e przy-
ja nie, które trwaj  ca e ycie. 

Klub Uczelniany AZS PB
Sekcje:
• badminton
• bryd
• ergometr wio larski
• judo

• kolarstwo górskie
• koszykówka kobiet
• koszykówka m czyzn
• lekka atletyka
• narciarstwo alpejskie
• pi ka no na 
• p ywanie
• siatkówka kobiet
• siatkówka m czyzn
• szachy
• tenis sto owy
• tenis ziemny
• trójbój si owy

Obiekty sportowe
• Hala Sportowa – Akademickie Centrum

Sportu (cz  B), ul. Wiejska 41: dwukon-
dygnacyjny obiekt o pow. 3987 m2. Na
pierwszym poziomie znajduj  si : si ownia
(226 m2), sala sportów walki (271 m2), sala
tenisa sto owego (216 m2) i sala aerobiku
(213 m2). Na drugim poziomie znajduje si
sala gier zespo owych (968 m2) z pe nym
wyposa eniem: dwa boiska do siatkówki, 2
boiska do koszykówki, boisko do pi ki r cz-
nej, futsalu, badmintona i tenisa ziemnego. 

• Korty tenisowe, ul. Wiejska 45: cztery korty
pe nowymiarowe oraz jeden o nieco mniej-
szych wymiarach ze cian  treningow  (na-
wierzchnia – m czka ceglana) 

• Si ownia w budynku Wydzia u Budownictwa
i In ynierii rodowiska, ul. Wiejska 45A

Obozy letnie i zimowe
SWFiS PB od 35 lat organizuje obozy narciar-
skie w Bukowinie Tatrza skiej. Studenci maj
mo liwo  w krótkim czasie nauczy  si  jazdy
na nartach lub doskonali  ju  posiadane umie-
j tno ci. A nad tym czuwaj  wysoko wykwa-
li kowani instruktorzy Polskiego Zwi zku
Narciarskiego – nauczyciele SWFiS. Z kolei
w okresie letnim organizowane s  obozy ro-
werowe w o rodku PB w Holnach Mejera.

Zaj cia dla pracowników
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu pro-
wadzi równie  dodatkowe zaj cia na si ow-
niach i aerobiku za niewielk  odp atno ci .

Atmosfera-Zabawa-Sport • AKADEMICKIE ZWI ZKI SPORTOWETwój wybórTwój wybór

ZOSTA  MISTRZEM POLSKI
Studenci zrzeszeni w poszczególnych
sekcjach KU AZS mog  reprezentowa
swoje uczelnie na Akademickich Mist-
rzostwach Polski. Jest to najwi kszy
cykl imprez sportowych przeznaczonych
dla reprezentantów Klubów Uczelnianych
w kraju. Czas Mistrzostw to wspania a
okazja do integracji spo eczno ci aka-
demickiej z ró nych miast i kierunków
studiów oraz nawi zania kontaktów z oso-
bami podzielaj cymi wspóln  pasj  do
danej dyscypliny sportu. Uwzgl dniaj c
szereg formalnych i nieformalnych spot-
ka  towarzyskich, jakie maj  miejsce
podczas zawodów, rozwini cie skrótu
AZS jako „Atmosfera Zabawa Sport” na-
biera w a ciwego znaczenia. Ponadto
zawody s  okazj  do sprawdzenia po-
ziomu sportowego poszczególnych uczel-
ni i wy onienia Mistrza Polski. Inny spo-
sób reprezentowania uczelni to udzia
w Lidze Mi dzyuczelnianej, gdzie na bie-

co mo na rywalizowa  ze studentami
z innych podlaskich uczelni. 

Propozycja dla najaktywniejszych
Nie sam  nauk  student yje – jednym z najlepszych sposób na wykorzystanie wolnego czasu i realizacj  pasji
jest sport. Mo na go uprawia  w sposób zorganizowany, pod okiem wykwali kowanych instruktorów nale c do
jednego z Klubów Uczelnianych Akademickich Zwi zków Sportowych.

Trójbój si owy to jedna z ulubionych dyscyplin uprawianych

przez przysz ych m odych in ynierów – cz onków KU AZS PB.

Koszyków-
ka zawsze
popularna
– w Klubie
Uczelnianym
AZS PB
 trenuj  j
 kobiety
i m czy ni.

fot. KU AZS PB

fo
t. 

KU
 A

ZS
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B

!
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AKADEMICKIE ZWI ZKI SPORTOWE • Atmosfera-Zabawa-Sport Twój wybórTwój wybór

Ciesz  si  one ogromn  popularno ci , tak e
w ród studentów i studentek.

Klub Uczelniany AZS UMB
Sekcje:
• aerobik
• lekka atletyka
• koszykówka kobiet
• koszykówka m czyzn
• kulturystyka
• siatkówka kobiet
• siatkówka m czyzn
• pi ka no na/futsal
• p ywanie
• tenis sto owy
• wspinaczka
• eglarstwo

Obiekty sportowe
• Sala gimnastyczna, Dom Studenta nr 1,

ul. Akademicka 3
• Sala tenisa sto owego, Dom Studenta nr 1,

ul. Akademicka 3
• cianka wspinaczkowa, Dom Studenta nr 1,

ul. Akademicka 3
• Hala sportowa UMB z si owni , ul. Wo-

odyjowskiego 1
• Wioska eglarska „Go a Zo ka” k/Augus-

towa (w okresie letnim)

Obozy letnie i zimowe
Obozy letnie prowadzone s  na terenie o rodka
Uniwersytetu Medycznego w Bia ymstoku –
„Go a Zo ka” k/Augustowa usytuowanego nad
jeziorem Rospuda. Do dyspozycji uczestników
obozu jest boisko do siatkówki pla owej, stó
do tenisa sto owego, rowery, badminton, ka-
jaki, deski windsur ngowe oraz 3 aglówki
typu omega (na obozach szkoleniowych do-
st pne g ównie dla uczestników szkolenia).
Noclegi odbywaj  sie w namiotach udost p-
nianych przez uczelni . 

Uczestnicy poszczególnych turnusów po-
dzieleni s  na wachty. Ka da z wacht kolejno

pe ni dy ury i dba o porz dek w obozowisku,
przygotowuje niadania i kolacje oraz pomaga
przy podawaniu obiadów dostarczanych z Au-
gustowa. W tradycj  obozów wpisa y si  tur-
nieje siatkówki, regaty eglarskie oraz sztafety
kajakowe.

Obozy zimowe odbywaj  si  w Korbielowie
w ostatnim tygodniu sesji i w czasie ferii zi-
mowych. Terminy og aszane s  pod koniec lis-
topada. Przeznaczone s  dla osób, które
pragn  nauczy  si  jazdy na nartach, a tak e
dla tych, którzy chc  doskonali  swoje umie-
j tno ci narciarskie lub snowboardowe. Uczel-
nia dysponuje sprz tem narciarskim, który
wypo ycza na czas wyjazdu. Na miejscu grupa
jest obj ta opiek  1 lub 2 instruktorów (pra-
cowników Studium). Grupa zakwaterowana
jest w domku wynaj tym tylko na potrzeby
uczestników wyjazdu.

Klub Uczelniany AZS UwB
Sekcje:
• judo
• koszykówka kobiet
• koszykówka m czyzn

• lekka atletyka
• pi ka no na
• p ywanie
• siatkówka kobiet
• siatkówka m czyzn
• tenis sto owy

Obiekty sportowe
• Centrum Sportu UwB, ul. wierkowa 20A

– wyposa enie: w pe ni o wietlona hala do
gry w siatkówk , koszykówk , futsal, pi k
r czn  i tenis ziemny, si ownia (przygoto-
wana do treningów ergometru wio lar-
skiego) i sala do aerobiku, pe nowymiarowa
mata judo, wszystkie szatnie z wyposa e-
niem sanitarnym, obiekt przystosowany do
potrzeb osób niepe nosprawnych. 

• Wybrane sekcje korzystaj  równie  z basenu
MOSiR przy ulicy W ókienniczej 4 oraz Sta-
dionu Miejskiego.

Obozy zimowe
Obozy od niedawna organizowane s  ka dego
roku w lutym. W trakcie wizyt w Bia ce Tat-
rza skiej studenci UwB maj  mo liwo  nauki
i doskonalenia umiej tno ci jazdy na nartach
i snowboardzie pod okiem wykwali kowanego
instruktora.

ANDRZEJ TOPCZEWSKI

Stypendia dla najlepszych sportowców
Studenci-sportowcy, którzy osi gaj  dobre wyniki, z regu y maj  te  mo liwo  otrzymania spe-
cjalnych stypendiów sportowych. I tak np. AZS dzia aj cy przy Uniwersytecie w Bia ymstoku
nagradza osoby, które zdob d  miejsce na podium ju  na poziomie mi dzyuczelnianym. Naj-
wy sze stypendium za pierwsze miejsce wynosi 300 z  miesi cznie przez ca y rok akademicki.
Drugie i trzecie miejsce jest nagradzane odpowiednio 85 proc. i 65 proc. z tej kwoty. Nowo ci
wprowadzon  w tym roku jest „sumowanie” osi gni , które umo liwia sportowcom zajmuj cym
si  kilkoma dyscyplinami otrzymanie pe nej kwoty w przypadku zdobycia medali w ró nych
konkurencjach. Ka da z uniwersyteckich sekcji jest gotowa na wspieranie sportowych pasji
bia ostockich studentów. Najlepsi z nich mog  ubiega  si  o stypendium Ministra. W ród nich
znalaz o si m.in. a  czworo studentów Politechnini Bia ostockiej: Przemys aw Roma czuk –
Mistrz Polski w karate, medalista AMP, Barbara Kisz o, medalistka MP i AMP, Magdalena Siemion
– wielokrotna z ota medalistka AMP w lekkiej atletyce oraz Krzysztof Krzywosz reprezentant
Polski oraz wielokrotny akademicki Mistrz Polski w pchni ciu kul .

M odzi
 judocy z KU
AZS UwB
– szcz liwi
zwyci zcy
turnieju bia-
ostockich
uczelni.

Adepci narciarstwa z KU AZS UwBna zesz orocznym obozie zimowymw Bia ce Tatrza skiej.

fot. KU AZS UwB

fo
t. 

KU
 A

ZS
 U

w
B



30

Pomimo faktu, e trzy najwi ksze bia ostockie
uczelnie publiczne dysponuj  w wi kszo ci
budynkami licz cymi po kilkadziesi t lat,

na ogó  s  one do  dobrze przystosowane do
potrzeb osób niepe nosprawnych. Dodatkowo
w adze poszczególnych wydzia ów staraj  si  na
bie co likwidowa  wszelkie bariery architekto-
niczne, tak by budynki sta y si  bardziej przyjaznymi
dla studentów maj cych k opoty z poruszaniem
si . Poni ej zamieszczamy list  ju  istniej cych
i planowanych udogodnie  dla osób niepe nos-
prawnych (w tym zw aszcza poruszaj cych si
na wózkach inwalidzkich) w poszczególnych bu-
dynkach PB, UMB i UwB.

Politechnika Bia ostocka
Wydzia  Informatyki, ul. Wiejska 45A (budynek

Rektoratu) – podjazd dla wózków, pomieszczenia
sanitarne dostosowano do potrzeb osób niepe -
nosprawnych; planowane zainstalowanie windy
w przysz ym roku

Wydzia  Elektryczny, ul. Wiejska 45D – nowy
budynek w pe ni dostosowany do potrzeb osób
niepe nosprawnych: winda, podjazdy, przystoso-
wane pomieszczenia

Wydzia  Mechaniczny, ul. Wiejska 45C – zmo-
dernizowane wej cie g ówne pozwala na wjazd
osób na wózkach na poziom parteru (biblioteka,
uczelniany dzia  rekrutacji, dziekanat), toalety na
parterze dostosowane do potrzeb osób niepe -
nosprawnych; w po owie tego roku zostanie za-
montowana winda, która umo liwi dotarcie osobom
niepe nosprawnym na wszystkie pi tra budynku

Wydzia  Budownictwa i In ynierii rodowiska,
ul. Wiejska 45E – podjazd od ul. wierkowej,
wszystkie toalety na parterze dostosowane do
potrzeb osób niepe nosprawnych; w tym roku
zostanie zamontowana winda, która umo liwi do-
tarcie osobom niepe nosprawnym na wszystkie
pi tra budynku

Wydzia  Zarz dzania, Kleosin, ul. O.S. Tara-
siuka 2 – podjazdy umo liwiaj ce wjazd na poziom
parteru osób na wózkach inwalidzkich we wszyst-
kich budynkach Wydzia u, wszystkie toalety na
parterze dostosowane do potrzeb osób niepe -
nosprawnych, w tym roku w budynku pn. (Hala
Berlin) zostanie zamontowana winda 

Wydzia  Architektury, ul. Grunwaldzka 11/15
– wszystkie pomieszczenia na parterze dostoso-
wane do potrzeb studentów niepe nosprawnych;
w ramach planowanego w 2012 roku remontu
zostan  wykonane podjazdy oraz zamontowana
winda

Hala Sportowa (Akademickie Centrum Spor-
tu), ul. Wiejska 41 – dwukondygnacyjny obiekt
wyposa ony w wind  i podjazd z pomieszczeniami
dostosowanymi do potrzeb osób niepe nospraw-
nych

Centrum Nowoczesnego Kszta cenia Poli-
techniki Bia ostockiej – nowoczesny budynek
w pe ni przyjazny dla osób niepe nosprawnych,
zako czenie inwestycji planowane na rok 2013

Akademiki, ul. Zwierzyniecka 14-6 – wszystkie
budynki wyposa one w podjazdy, dodatkwo osoby
niepe nosprawne ruchowo mog  ubiega  si  o za-
mieszkanie w pokojach przyjaznych osobom nie-
pe nosprawnym (cz  segmentów w DS IV przy
ul. Zwierzynieckiej 6)

Akademicki Inkubator Przedsi biorczo ci,
ul. Zwierzyniecka 10 (budynek sto ówki) – w trakcie
remontu – zako czenie planowane na koniec
tego roku; w ramach remontu wykonane zostan
m.in. podjazdy oraz zmodernizowane toalety

Uniwersytet Medyczny
w Bia ymstoku

Gmach G ówny (Pa ac Branickich), ul. Kili -
skiego 1 – wózek ( azik schodowy)

Collegium Pathologicum, ul. Waszyngtona 13
– 2 podjazdy 

Zak ad Zintegrowanej Opieki Medycznej,
ul. M. Sk odowskiej-Curie 7A – 1 podjazd 

Zak ad Medycyny Rodzinnej i Piel gniarstwa
rodowiskowego, ul. Mieszka I 4B – 1 podjazd 

Obiekt Stomatologii, ul. M. Sk odowskiej-
Curie 24A – podjazd w budowie

Zak ad Kosmetologii, ul. Akademicka 3
– 1 podjazd 

Dom Studenta nr 1, ul. Akademicka 3
– 1 podjazd

Uniwersytet w Bia ymstoku
Wydzia  Historyczno-Socjologiczny, Plac Uni-

wersytecki 1 – w pe ni dost pny; podjazd przy
wej ciu i platforma przy schodach wewn trz bu-
dynku pozwala na dostanie si  na parter, winda
umo liwia poruszanie si  po wszystkich kondyg-
nacjach, 1 toaleta dla osób niepe nosprawnych
na na parterze

Wydzia  Filologiczny, Plac Uniwersytecki 1 –
cz ciowo dost pny; podjazd przy wej ciu i plat-
forma przy schodach wewn trz budynku pozwala
na dostanie si  na parter z prawej strony budynku,
winda umo liwia poruszanie si  po wszystkich
pomieszczeniach na I i II pi trze (parter niedo-
st pny), 1 toaleta dla osób niepe nosprawnych 

Budynek przy ul. Liniarskiego – niedost pny

Wydzia  Prawa, ul. Mickiewicza 1, w pe ni do-
st pny (oprócz bufetu w podziemiach), podjazd
dla wózków z parkingu od ul. Elektrycznej, na hol
przy windzie oraz wjazd przez przedsionek do
holu auli bezpo rednio od parkingu; 1 toaleta dla
osób niepe nosprawnych

Wydzia  Pedagogiki i Psychologii, ul. wier-
kowa 20 – posiada trzy podjazdy: dwa na zewn trz
budynku, trzeci wewn trz budynku przy windzie
pozwalaj cej na poruszanie si  po wszystkich
pi trach, 3 toalety dla osób niepe nosprawnych;
niedost pne pomieszczenia za cznikiem (sale
wicze  na parterze, I i II pi trze)
W bie cym roku Wydzia  zamierza uwzgl dni

przystosowanie cznika pomi dzy budynkami dy-
daktycznym i wicze  poprzez wykonanie podjazdu
oraz zainstalowanie dwóch wind schodowych, co
umo liwi poruszanie si  pomi dzy pierwszymi pi t-
rami budynków; w przysz o ci dostosowany zostanie
tak e przejazd przez drugi cznik do nowo budo-
wanej auli.

Wydzia  Biologiczno-Chemiczny, Instytut Bio-
logii, ul. wierkowa 20B – niedost pny 

Instytut Chemii, ul. Hurtowa 1 – podjazd oraz
winda, 1 toaleta dla osób niepe nosprawnych

Wydzia  Ekonomii i Zarz dzania, ul. War-
szawska 63 – w pe ni dost pny; podjazd w holu
g ównym na parterze, nowoczesna winda: wej cie
od strony patio b d  przez hol g ówny (komunikacja
parter-II pi tro), 1 toaleta dla osób niepe nos-
prawnych na parterze, brak progów i szerokie
drzwi wszystkich sal; 2 miejsca parkingowe dla
osób niepe nosprawnych

Akademiki, DS nr 1, ul. eromskiego 1 –
podjazd od strony wej cia g ównego, 2 pokoje
z azienkami dla osób niepe nosprawnych na par-
terze, winda; DS nr 2, ul. Krakowska 9A – podjazd
na I pi tro, 1 dwuosobowy pokój z azienk  tylko
na potrzeby osób niepe nosprawnych; DS nr 3,
ul. Pogodna 65 – wej cie do budynku na poziomie
gruntu, wózek schodowy

W trosce o niepe nosprawnych
Dzi ki wielu udogodnieniom architektonicznym Politechnika Bia ostocka, Uniwersytet Medyczny w Bia ymstoku oraz Uniwersytet
w Bia ymstoku s  uczelniami przyjaznymi dla osób niepe nosprawnych. Tak e tych, które na co dzie  musz  korzysta  z wózków
inwalidzkich. Wykorzystane rozwi zania nie tylko u atwiaj  (czy wr cz umo liwiaj ) przemieszczanie si  w obr bie budynków, ale
tak e pozwalaj  osobom niepe nosprawnym by  samodzielnymi cz onkami studenckiej braci.

PRZYJAZNE UCZELNIETwój wybórTwój wybór
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P lacówka przy ul. Warszawskiej to nie
tylko miejsce, gdzie przypomina si
o najbardziej znanym na wiecie bia-

ostoczaninie. Owszem, wystawa po wi cona
patronowi, pierwsza w Polsce biblioteka es-
perancka i kursy j zykowe stanowi  wa ny
element dzia alno ci Centrum, ale to jedynie
podstawa, na której realizowane s  dziesi tki
dzia a  o charakterze edukacyjnym, kultural-
nym czy prospo ecznym. 

Idee
Tak jak pomys  atwego do nauczenia si  j -
zyka uniwersalnego, który b dzie czy , a nie
dzieli  ludzi, obrós  pozytywn  ideologi  sza-
cunku i zrozumienia dla inno ci, tak w dzia-
alno ci Centrum mo na zobaczy , jak w prak-

tyce wygl da realizacja tych idei. Od samego
pocz tku bowiem XIX-wieczna kamienica jest
miejscem, gdzie realizuj  si  marzenia twórcy
esperanto o wspó pracy i porozumieniu ponad
podzia ami.

Marzenie Zamenhofa to wielonarodowa
wspólnota, która nie niszcz c charakteru spo-
eczno ci lokalnych, oferuje mo liwo  sku-

tecznej dyskusji, wymiany informacji, idei,
technologii, rozwoju wspó pracy gospodarczej
i kulturalnej – st d spotkania, dyskusje itp.
Akcje organizowane przez Centrum dotycz
nie tylko kultury, ale równie  kwestii spo ecz-
nych czy naukowych. Esperanto wyros o z po-
trzeby autentycznego dialogu. Chodzi o o stwo-
rzenie takich warunków, w których wymiana

pogl dów b dzie wolna od baga u indywidual-
nych i spo ecznych uprzedze  i o dyskusj  sku-
pion  ca kowicie na temacie, który chce si
omówi  – zauwa a dyrektor Centrum, Jerzy
Szerszunowicz. – Ta idea, d enie do tego, by
Centrum by o takim miejscem otwartym na
dialog, jest jednym z najwa niejszych w tków
wszystkich naszych dzia a  – dodaje.

Realizacja
W Centrum co tydzie , albo wr cz co kilka dni,
odbywa si  szereg spotka , dyskusji na najró -
niejsze tematy, spektakli teatralnych, wystaw
oraz warsztatów. Ka dy, kto ma pomys , mo e
przyj  i przedstawi  go, maj c pewno , e zo-
stanie wys uchany i przyj ty z yczliwo ci .
Z oczywistych powodów nie jeste my w stanie
ka demu zorganizowa  wystawy, pokazu lmu,
koncertu czy promocji ksi ki – mówi  pracow-
nicy Centrum. – Staramy si  wspomaga
wszystkich tych, którzy maj  nowatorskie po-
mys y, o których potra  ciekawie opowiedzie ,
którymi zdo aj  nas zafascynowa . Bo je eli my
damy si  przekona , to jest szansa, e wspólnie
przekonamy równie  publiczno .

D ugo trzeba by oby wybiera  z kalendarium
wydarze , by pokaza  bogactwo tego, co dzieje
si  na Warszawskiej. A i tak by by to niepe ny
obraz, bo ka de spotkanie i wystawa dotyczy
ró nych obszarów. czy je za to duch otwar-
to ci na nieznane, na to co nowe albo dra -
ni ce – albo przynajmniej gotowo  podejmo-
wania tematów trudnych. I to w sposób, który
nie wyklucza nikogo z dyskusji – przyj , po-
rozmawia , zapyta  albo wyrazi  swój sprze-
ciw mo e tu ka dy.

Dzieje si
Warto wspomnie  o przeprowadzonym w ubieg-
ym roku cyklu „Spotkania z Genderem”, które

s u  wyja nianiu i przybli aniu tematyki
kszta towania si  to samo ci i seksualno ci
wspó czesnego cz owieka. Wspó praca z bia o-
stockim Klubem Krytyki Politycznej owocuje
z kolei dyskusjami po wi conymi aktualnym
i wa nym problemom spo ecznym, politycznym
i kulturalnym. W programie wydarze  jest te
cykl wyk adów o teatrze w Bia ymstoku (tym
dawniejszym i tym nowszym), przedstawienia
teatralne (z racji wielko ci Centrum – zwykle
kameralne, ma e spektakle) czy wystawy. Ka da
z tych imprez czyni Centrum miejscem spotka .

Tak jest w przypadku wystawy „Dobranoc,
kochanie...”. Oryginalne lalki z Misia Uszatka,
Pingwina Pik-Poka, Kolorowego wiata Pacyka,
czy kadry z lmów rysunkowych jak Bolek
i Lolek, Porwanie Baltazara G bki i Reksio
przyci gaj  najm odszych i tych starszych. Na
wystaw  przychodz  osoby, które dot d w Cen-
trum nigdy si  nie pojawia y. Doros ym cz sto
brakuje czasu, by si  u nas pojawi , by wygos-
podarowa  z planu dnia cho by godzin , bo
odby oby si  to kosztem ycia rodzinnego. Wy-
stawa „Dobranoc, kochanie...” stwarza okazj ,
by sp dzaj c czas z rodzin , z dzie mi, jedno-
cze nie uczestniczy  w yciu kulturalnym –
podkre la Jerzy Szerszunowicz.

ARKADIUSZ KACZANOWSKI

W hołdzie twórcy esperanto
W naszym cyklu Kulturalna Mapa Bia egostoku przedstawiamy najm odsz , a zarazem jedn  z najpr niej
dzia aj cych instytucji kulturalnych w mie cie – Centrum im. Ludwika Zamenhofa.

Żywa Biblioteka
Projekt po raz pierwszy zrealizowany w 2000
roku w Danii. Obecnie ywe Biblioteki s  or-
ganizowane w kilkudziesi ciu krajach wiata,
w tym równie  w Polsce. Pierwsza ywa Bib-
lioteka w Bia ymstoku zostanie uruchomiona
w 2011 roku w Centrum im. Ludwika Zamen-
hofa. Zgodnie z nazw , w tej specy cznej bib-
liotece w roli ksi ek wyst puj  ywi ludzie –
reprezentanci grup nara onych na wyklucze-
nie spo eczne. Ksi k  w ywej Bibliotece
mo e by  osoba o innym kolorze skóry, by y
bezdomny, reprezentant mniejszo ci kulturo-
wej czy etnicznej, osoba niepe nosprawna.
U podstaw idei ywej Biblioteki le y przeko-
nanie, e prawdziwe zrozumienie i tolerancja
rodz  si  przede wszystkim z bezpo red-
niego kontaktu z drugim cz owiekiem, z jego
widzeniem wiata, problemami, marzeniami.

CENTRUM ZAMENHOFA • Kulturalna Mapa Bia egostoku Twój wybórTwój wybór

Centrum im. Ludwika Zamenhofa,
ul. Warszawska 19, Bia ystok 
Otwarte: wtorek-niedziela (godz. 10-17)
Kontakt: +48 (85) 67 67 367,
centrum@centrumzamenhofa.pl
http://www.centrumzamenhofa.pl/
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I. Rozumienie czytanego tekstu
(zadanie na poziomie podstawowym)

Przeczytaj uwa nie tekst, a nast pnie wykonaj zadania zamieszczone
pod nim. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu w asnymi s owami,
chyba e polecenie sugeruje inaczej. Udzielaj tyle odpowiedzi,
o ile jeste  proszony.

Lustracja papierowych bohaterów.
Jak zlustruje si  ju  wszystkich rodaków, a lustracyjny zapa  nie

ostygnie, to mo e zajmiemy si  bohaterami naszej narodowej lite-
ratury. Ich yciorysy niestety nie zawsze by y przyk adne i kryszta owo
czyste. Z my l  o czekaj cych nas emocjach ju  dzi  przedstawiam
rezultaty swego ca kiem prywatnego ledztwa.

1. Zlustrowa  nale a oby w pierwszej kolejno ci postaci, które
od lat zajmuj  wysokie pozycje w panteonie narodowych bohate-
rów dzi ki literaturze, cho  nie zas u yli na to swoimi rzeczywistymi
czynami. Mamy tu mianowicie do czynienia z fa szowaniem c.v.,
którego literaci dopuszczali si  z jak najszlachetniejszych pobudek,
ale skoro mamy zna  o sobie ca  prawd  (w TVP jest nawet cy-
kliczny program Errata do biogra i), w adnym wypadku nie mo-
emy stosowa  taryfy ulgowej.
2. We my pierwszy z brzegu przyk ad Ordona, który wysadzi

si  wraz ze sw  redut . Wieszcz Mickiewicz po wi ci  mu pi kny
wiersz, którego kiedy  dzieci uczy y si  na pami . Wyrwany z g -
bokiego snu, potra  wyrecytowa : Nam strzela  nie kazano, wst -
pi em na dzia o/I spojrza em na pole, dwie cie armat grzmia o...
itd., a  do na owego wysadzenia. W rzeczywisto ci wygl dalo to
jednak troch  inaczej, w ka dym razie Juliusz Ordon wcale nie po-
leg , wr cz przeciwnie, y  jeszcze d ugo, cho  niezbyt szcz liwie.
Wiadomo, e zgin  mierci  samobójcz , co, jak na bohatera na-
rodowego, chluby mu nie przynosi.

3. Zreszt  z hucznym wysadzeniem si  na ogó  nie by o tak wy-
strza owo, jak to pó niej przedstawiano na kartach natchnionych
poematów i powie ci. Z prawdziw  przykro ci  to pisz , ale pie
o ma ym rycerzu, czyli Michale Wo odyjowskim, to te  w du ej
mierze fa szywe nuty. A ju  na pewno jego heroiczny wyczyn w cha-
rakterze Hektora kamienieckiego jest jedn  wielk  misty kacj ,
której dopu ci  si  Henryk Sienkiewicz [...] Oto co pisze W adys aw
Zawistowski w ksi ce „Kto jest kim w Trylogii” o ostatnich chwilach
Wo odyjowskiego: „...obl enie trwa o zaledwie tydzie , po którym
poddano si , oddaj c Kamieniec i Podole pod panowanie su ta -
skie. Wkrótce potem nast pi  niezwykle gwa towny wybuch pro-
chów zgromadzonych w zamkowych piwnicach, którego przyczyny
pozostaj  do dzi  nieznane. Stanis aw Makowiecki oskar a  majora
Heykinga (pierwowzór Ketlinga) o wiadome pod o enie ognia
pod prochy. Wo odyjowski próbowa  w momencie wybuchu ucie-
ka  konno, ale zosta  trafony w ty  g owy od amkiem szrapnela
i zgin  na miejscu”. Uciekaj cy ma y rycerz tra ony w ty  g owy to
najsmutniejsza sytuacja, jak  mi osnik Trylogii mo e sobie wyob-
razi , ale to nie jedyne rozczarowanie, jakie w czasie lustracji pa-
pierowych bohaterów przyjdzie nam prze y .

[...]
4. To smutne, ale nie mamy nawet porz dnego ludowego boha-

tera, którym mogliby my si  dzisiaj pochwali . Janosik po pierwsze
by  S owakiem, po drugie za , jak mo na by o niedawno przeczy-
ta , niewykluczone, i  wcale nie zabiera  bogatym i dawa  biednym,
lecz zabiera  wszystkim (tak e biednym) i z nikim si  nie dzieli .
Kostka Napierski, z którego w czasach realizmu socjalistycznego
chciano zrobi  herosa Podhala, ju  dawno zosta  zlustrowany –
okaza  si  agentem obcych wojsk. O austriackim agencie Jakubie
Szeli lepiej nie wspomina .

5. Jak lustracja, to lustracja bez wyj tków, a wi c nie mo e by
z niej zwolniony nawet arcydramat narodowy Pan Tadeusz. Cho ,
je eli ju  jeste my przy wieszczu Adamie, to zacz  nale a oby od
Konrada Wallenroda, od wielu lat patrona rodaków podejrzanych
o zdrad  i konszachty z wrogiem. Patrona tak e ideologicznego.
Na przyk ad Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, jak si  po jej
upadku okaza o, by a zbiorowiskiem Wallenrodów, którzy nie znosili
komunizmu od dziecka, wst powali natomiast w szeregi, aby od
rodka wykonywa  roz amow  robot . Tak w a nie post powa  Lit-

win Konrad W., który przyw aszczy  sobie cyniczn  wskazówk
Machiavellego: „trzeba by  lisem i lwem”. Wychowany w ród Nie-
mców, wst pi  do zakonu krzy ackiego, gdzie wykaza  si  wielk
gorliwo ci , awansowa  wi c na Wielkiego Mistrza. Doprowadza
Krzy aków do wojny, w której ponosz  kl sk , on za  ginie. Jakol-
wiek patrze , nie jest to dzisiaj wzór do na ladowania, wystarczy,
e zapatrzy  si  na niego Hans Kloss, z którym telewizja publiczna

do dzi  nie mo e doj  do adu.
6. Wracajmy jednak do Pana Tadeusza. Od czego mianowicie

zacz  si  spór Sopliców z Horeszkami, który zako czy si  dopiero
(ale czy ostatecznie, to te  nie jest pewne) w dwunastej ksi dze?
Ze szkolnej lektury pami tamy, e Jacek Soplica, odtr cony przez
Stolnika, którego córk  mia  po lubi , przysta  do Moskali, pomóg
im w boju, a nawet osobi cie zastrzeli  niedosz ego te cia. Potem
znika, ale wspiera nansowo syna Tadeusza. Sk d czerpa  do-
chody? Nad tym zastanawia  si  ju  Tadeusz ele ski (Boy), do-
chodz c w Literackich prowokacjach do nast puj cych wniosków:
Sk d te maj tki Jacka, który, wiemy to ju  od Klucznika, by  ho y-
szem? cz c owe fakty z tymi, które znamy z pó niejszych Ksi g,
ród em kapita ów mo e by  jedynie mienie zamorodowanego Stol-

nika, przyznane Soplicom przez Targowic . Niedouczony Tadeusz
nie zdaje sobie z tego sprawy, ale jego rodzina ma trupa w domu
i to w rozmiarach szafy gda skiej.

7. Na Panu Tadeuszu pozna  si  nasz najnieszcz liwszy z wiesz-
czów Cyprian Kamil Norwid, który w li cie do Józefa Ignacego
Kraszewskiego tak si  o poemacie wyra a : ...ukochany Ojczysty
Poemat Narodowy „Pan Tadeusz”: to jest poemat narodowy, w któ-
rym jedyna gura serio to YD... Zreszt  awanturniki, safandu y, fa-
cecjono ci, gaw dziarz i kobiet narodowych dwie: jedna – Telimena:
metresa moskiewska, druga – Zosia: pensjonarka. Zapewne, e
poemat ów arcynarodowy, w który jedz , pij , grzyby zbieraj  i cze-
kaj , a  Francuzi przyjd  zrobi  im Ojczyzn ...

8. No trudno, innej epopei narodowej nie mamy, to musimy po-
lubi  t , któr  mamy, ale minister Giertych powinien wyda  nau-
czycielom dyrektyw , by nie przesadzali z zachwytami.

9. Wielu historyków literatury uwa a, i  Lalka jest najwi ksz  po-
wie ci , jak  kiedykolwiek stworzy  polski pisarz. Zgoda, ksi ka to
gruba i dobrze napisana, jest t o spo eczne, wyst puje w tek ro-
mansowy, ca o  ko czy si  raczej smutno, czyli jest wszystko, co
lubi czytelnik. Jednakowo  czujno  dzisiejszych lustratorów spra-
wi aby, e g ówny bohater powie ci móg by mie  pewne nieprzy-
jemno ci. Nie bez powodów, jak si  mo e okaza  przy dog bniejszej
analizie tej skomplikowanej i niejednoznacznej postaci.

10. Na Stanis awa Wokulskiego patrzymy oczami subiekta Rzec-
kiego, dla którego pryncypa  jest uosobieniem cnót wszelkich i który
dla obiektu swych uczu  jest nad wyraz wyrozumia y. Mniejsza ju
o beznadziejne umizgi szefa do Izabeli ckiej i jego sk onno  do
kaboty skich gestów. Pytanie znacznie istotniejsze brzmi: w jaki spo-
sób dorobi  si  on tak znacznego kapita u? Otó  porz dna lustracja
maj tkowa tego spó nionego romantyka przynios aby niew tpliwie
bardzo interesuj ce rezultaty. Przypomnijmy w skrócie: najpierw
ma e stwo z rozs dku ze starsz  bogat  kobiet , która wkrótce
umiera. W ten sposób Wokulski zdobywa pierwszy milion, jakby my
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dzisiaj powiedzieli. A jak go pomna a? Najkrócej mo na powiedzie ,
e prowadzi podejrzane interesy z Rosj . Najpierw wykorzystuje

koniunktur , jak  stwarza wojna rosyjsko – turecka w 1877 r. (do-
stawy dla wojska to jest zawsze wspania  synekura) [...].

11. Krajowi inteligenci maj  naturaln  sk onno  do powo ywania
si  na kulturowe wzory, etos inteligencki, niezbywalne prawa, itp.
ale gdyby przycisn  ich do muru – a ch tnych do przyciskania
na pewno nie zabraknie – okaza oby si , i  ich ksi kowe autorytety
to postaci, które w wietle naj wie szej ustawy o powszechnej lus-
tracji mia yby sporo do udowodnienia.

12. O protoplastach, czyli bohaterach romatycznych, w ogóle
nie warto wspomina . Konrad – Gustaw to przecie  blu nierca
i bezbo nik, który s ucha szata skich podszeptów i wadzi si  bez-
czelnie z samym Panem Bogiem, dlatego spotyka go zas u ona
kara. Kordian to niby dobry Polak, ale s aby: zamiast dokona
czynu, mdleje na progu carskiej sypialni. I jak na takim przyk adzie
edukowa  patriotycznie m odzie ?

13. Bohaterowie inteligenckiego pisarza eromskiego to suma
niefortunnych zdarze . Doktor Judym chcia  zreformowa  s u b
zdrowia, w rezultacie do dzi  nie mo emy sobie da  z tym rady.
Rafa  Olbromski, ten z Popio ów by  regularnym masonem (wpro-
wadzi  go do lo y ksi  Gintu t). Ewa Pobraty ska z Dziejów grze-
chu nawet dla dzisiejszy zwolenniczek prawa do aborcji mo e sta-
nowi  przyk ad zbyt ekstremalny.

14. Najwi kszy problem jest jednak z Cezarym Baryk . Czy on
w ogóle jest Polakiem, skoro urodzi  si  w Baku, a dorasta  w cza-
sach krwawej rewolucji pa dziernikowej? W ka dym razie na pod-
stawie tego, co wyczynia po powrocie do ojczyzny ojców, mo na
by mie  pewne w tpliwo ci. Wprawdzie w 1920 r. idzie na front,
ale potem prowadzi ycie hulaszcze i rozpustne, uwodz c zacne
Polki w Naw oci, za  w Warszawie przystaje do lewicowców. W cza-
sie bezczelnej k ótni z Gajowcem wyg asza pogl dy, od których
dzi  jeszcze (a mo e dzi  w szczególno ci) ciarki przechodz  po
plecach. Przypomnijmy tylko fragment: Boicie si  wielkiego czynu,
wielkiej reformy agrarnej, nieznanej przemiany starego wi zienia.
Musicie i  w ogonie Europy? Nigdzie tego nie by o, wi c jak by
mog o by  u nas? Macie  wy odwag  Lenina, eby wszcz  dzie o
nieznane, zburzy  stare i wszcz  nowe? Umiecie tylko wymy la ,
szkalowa , plotkowa . (...)Jak  wy macie ide  Polski w tym wiecie
nowoczesnym, tak nadzwyczajnie now ?Jak ?[...]

15. To tylko pierwsze z brzegu przyk ady naszych papierowych
autorytetów, które nie prze lizgn yby si  przez lustracyjne sito.
Wnikliwe, kompleksowe badania nad polsk  literatur  dostarczy-
yby znacznie wi cej zawstydzaj cych przyk adów e- bohaterów
dzie , które jedynie przez zaniedbanie tra aj  na ksi garskie pó ki
i do kanonów lektur obowi zkowych (jak wida , nawet nie ruszy em
Andrzeja Kmicia).

16. Kim zast pimy zlustrowanych i uniewa nionych? Có , mamy
pod dostatkiem pracowitych pisarzy, którzy, je eli tylko dostan
zamówienie, stworz  wzorcowych bohaterów. Na miar  wyj tko-
wych czasów, w których w a nie yjemy.

Na podstawie: Zdzis aw Pietrasik, Lustracja papierowych bohaterów, 
Polityka 2007, nr 14, s. 68-70.

Zadanie 1 (1pkt)
Jak  funkcj  pe ni  s owa zapisane kursyw  przed tekstem?

Zadanie 2 (2 pkt)
Wyja nij znaczenie zwi zków frazeologicznych u ytych w akapi-
cie 3.
• fa szywe nuty – ..........................................................................
• heroiczny czyn – ........................................................................

Zadanie 3 (2pkt)
Do jakich wydarze  lub postaci nawi zuj  formy:
• heroiczny czyn – ........................................................................
• Hektor – ....................................................................................

Zadanie 4 (2 pkt)
Uzupe nij tabel .

Zadanie 5 (1pkt)
Czym zajmuje si  program TVP „Errata do biogra i”? (akapit 1.)

Zadanie 6 (1 pkt)
Na podstawie akapitu 5. wyja nij, z czego zas yn  Konrad
 Wallenrod?

Zadanie 7 (1 pkt)
Odnosz c si  do akapitu 5., napisz, jaki charakter ma stwierdzenie
Zdzis awa Pietrasika, e Konrad Wallenrod mo e by  patronem
ideologicznym cz onków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Zadanie 8 (1 pkt)
Jakie „grzechy” Jacka Soplicy wymienia autor artyku u? 
Wymie  trzy.

Zadanie 9 (1pkt)
Jak  funkcj  pe ni komentarz „Niedouczony Tadeusz nie zdaje
sobie zapewne z tego sprawy, ale jego rodzina ma trupa w domu,
i to w rozmiarach szafy gda skiej”?
a) podkre la niejednoznaczno  biogra i Jacka Soplicy
b) pokazuje, e Jacek Soplica ma w swojej biogra i wstydliwe

karty
c) pokazuje naiwno  Tadeusza
d) wszystkie odpowiedzi s  poprawne

Zadanie 10 (1 pkt)
Czemu s u y odwo anie si  autora tekstu do s ów C.K. Norwida
(akapit 7.)?

Zadanie 11 (2 pkt)
Na podstawie akapitu 10. napisz, jakie rezultaty przynios a „lustracja”
maj tkowa Stanis awa Wokulskiego? Oce  dzia ania bohatera.

Zadanie 12 (1 pkt)
Co czy bohaterów wymienionych przez Z. Pierasika w artykule?

Zadanie 13 (2 pkt) 
Jakie dwa znaczenia ma termin „papierowi bohaterowie”?
a) ..................................................................................................
b) ..................................................................................................

Zadanie 14 (1 pkt)
Jak rozumiesz tytu  „Lustracja papierowych bohaterów”?

Zadanie 15 (1 pkt)
Czemu s u y lustracja literacka, której podj  si  Zdzis aw Piertrasik?
Wyja nij w kontek cie akapitów 15. i 16. oraz w asnych przemy le .

bohater Cechy postaci literackiej Cechy postaci historycznej

Micha  Wo odyjowski

Juliusz Ordon

Czyn Wokulskiego Ocena czynu
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II. Pisanie w asnego tekstu
w zwi zku z zamieszczonym
tekstem literackim
(poziom podstawowy).

[CO  TY ATENOM ZROBI , SOKRATESIE...]

1
Co  ty Atenom zrobi , Sokratesie,

e ci ze z ota statu 1 lud niesie,
Otruwszy pierwéj...

Co  ty Italii zrobi , Alighiery,
e ci dwa groby2 stawi lud nieszczery,

Wygnawszy pierwéj...

Co  ty, Kolumbie, zrobi  Europie,
e ci trzy groby we trzech miejscach3 kopie,

Okuwszy pierwéj...

Co  ty uczyni  swoim, Camoensie,
e po raz drugi4 grób twój grabarz trz sie,

Zg odziwszy pierwéj...

Co  ty, Ko ciuszko, zawini  na wiecie,
e dwa ci  g azy we dwu stronach gniecie,5

Bez miejsca pierwéj...

Co  ty uczyni  wiatu, Napolionie,
e ci  w dwa groby6 zamkni to po zgonie,

Zamkn wszy pierwéj...

Co  ty uczyni  ludziom, Mickiewiczu?...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
Wi c mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie,
Gdzie? kiedy? w jakim sensie i obliczu?
Bo grób twój jeszcze odemkn  powtórnie,

Zadania maturalne • J ZYK POLSKIEdukatorEdukator

L.p. Odpowiedzi Punkty max. Punkty cz stkowe

1
• okre laj  problematyk  tekstu;
• buduj  g ówn  my l tekstu;
• s  tez  artyku u

1 0

2 • Fa szywe nuty – nieprawdziwy wizerunek, rozmini cie si  z prawd , zafa szowanie rzeczywisto ci;
• heroiczny wyczyn – czyn bohaterski 2 1

3 • Heros – cz owiek obdarzony nadludzkimi umiej tno ciami, w staro ytnej Grecji tak nazywano bohaterów;
• Hektor – bohater z „Iliady” Homera, obor ca Troi, który ws awi  si  m stwem i patriotyzmem, pokonany przez Achillesa 2 1

4

bohater Cechy postaci literackiej Cechy postaci historycznej

Micha  Wo odyjowski Wysadzi  si  w twierdzy kamienieckiej W momencie wybuchu ucieka  konno,
zgin , tra ony od amkiem w g ow

Juliusz Ordon Wysadzi  si  w reducie warszawskiej Prze y  walki powsta cze, zgin
mierci  samobójcz

2 1

5 • analizuje losy bohaterów, dociekaj c prawdy historycznej;
• obna a przek amanie na temat biogra i znanych postaci 1 0

6 Konrad Wallenrod by  bohaterm, który wnikn  w szeregi krzy ackie, 
podszy  si  pod jednego z rycerzy i zniszczy  Zakon od rodka 1 0

7 Stwierdzenie ma charakter ironiczny 1 0

8
• przysta  do Moskali, pomóg  im pokona  Stolnika,
• zamordowa  Stolnika,
• otrzyma  od Rosjan pieni dze za zdrad

1 0

9 D 1 0

10 • autor pokazuje, e ju  w czasach romantycznych podejmowano krytyk  „Pana Tadeusza”;
• autor odwo uje si  do autorytetu Norwida w celu uwiarygodnienia w asnego stanowiska 1 0

11

Czyn Wokulskiego Ocena czynu

Zdobycie maj tku przez o enek z bogat  wdow Zachowanie pragmatyczne, cyniczne

Pomno enie pieni dzy poprzez podejmowane 
interesy z Rosj Wspó praca z zaborc , czyn niepatriotyczny

Zarabianie pieni dzy na dostawach dla wojska Czyn w tpliwy etycznie

2
1

(za wskaznie dwóch
czynów i ich oceny)

12
• narodowi bohaterowie z lektur szkolnych;
• bohaterowie wyidealizowani;
• postaci znane wszystkim Polakom, kszta tuj ce wzorzec polskiego bohaterstwa

1 0

13 a) bohater z dzie  literackich;
b) pseudobohater, jego czyny s  w tpliwe 2 1

14
• ocena bohaterów literackich;
• wery kacja bohaterów literackich;
• krytyczna re eksja nad bohaterami polskiej literatury

1 0

15
Punkty przyznajemy za logiczn  wypowied , w której ucze  podaje nast puj ce przyczyny „lustracji”:
• re eksja nad polsk  literatur ;
• diagnoza polskiego spo ecze stwa

2 1

Razem 20

Model odpowiedzi i schemat oceniania
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Inaczej b d  g osi  twe zas ugi
I ez wylanych dzi  b d  si  wstydzi ,
A la  ci b d  zy pot gi drugiej
Ci, co cz owiekiem nie mogli ci  widzié ...

3
Ka dego z takich, jak ty, wiat nie mo e
Od razu przyj  na spokojne o e,
I nie przyjmowa  nigdy, jak wiek wiekiem,
Bo glina w glin  wtapia si  bez przerwy,
Gdy sprzeczne cia a zbija si  a  wiekiem
Pó niej... lub pierwéj...

Pary , stycze  1856 r.

1 Sokratesowi w kilka czasów po mierci jego Ate czycy statu  ze
z ota postawili.

2 Dante grzebany w Rawennie i we Florencji.
3 Krzysztof Kolumb jest grzebany w Hiszpanii, w St. Domingo

i w Hawanie.
4 4 lata temu szukano na cmentarzu komunalnym, gdzie by  po-

chowany jednooki bez nogi ebrak, eby Camoensa pochowa .
5 Ko ciuszko le y w Solurze i w Krakowie.
6 Napoleona drugi pogrzeb niedawny.

Temat: Tragizm wielkich. Zinterpretuj wiersz Cypriana Kamila
Norwida „Co  ty Atenom zrobi , Sokratesie”, zwracaj c uwag
na los wymienionych przez Norwida bohaterów.

Model rozwini cia tematu 
(mo na uzyska  maksymalnie 25 punktów)

1. Wst pne rozpoznanie ca o ci, np.: 0-3 pkt
a) wiersz napisany w 1856 roku w rocznic  mierci Adama

Mickiewicza (wiersz napisany z okazji sprowadzenia prochów
Mickiewicza z Konstantynopola do Pary a, nawi zuj cy do wy-
darze  powi zanych z t  uroczysto ci );

b) typ liryki zwrotu do adresata;
c) g ównym adresatem i bohaterem wiersza jest Adam Mickiewicz;
d) wiersz to re eksja nad rol  i miejscem w spo ecze stwie ludzi

genialnych. 

Analiza utworu
2. Analiza kompozycji, wyodr bnienie g ównych cz ci utworu:

0-1 pkt
a) cz  po wi cona postaciom historycznym,
b) bezpo redni zwrot do Mickiewicza,
c) uogólniona re eksja na temat losu ludzi wielkich,

d) okre lenie funkcji pytania „Co  ty uczyni  ludziom, Mickiewiczu...?”
i roli przemilczenia.

3. Wskazanie bohaterów utworu, omówienie zas ug postaci
przywo anych w utworze (wykorzystanie kontekstu histo-
rycznego). 0-7 pkt

a) Sokrates – ojciec lozo i greckiej, my liciel ukarany za wierno
prawdzie i idea om, twórca metody badawczej( „wiem, e nic
nie wiem”); 

b) Dante Alighieri – autor „Boskiej komedii”, dzie a prze amuj cego
schematy literatury redniowiecznej, obywatel Florencji; 

c) Kolumb – odkrywca Ameryki, nie mia  wiadomo ci tego do
ko ca ycia; 

d) Camoens – portugalski genialny poeta; 
e) Ko ciuszko – polski bohater narodowy, dzi  uciele nienie pat-

riotyzmu; 
f) Napoleon – cesarz Francji, bohater rewolucji francuskiej, twórca

pot gi Francji; po licznych sukcesach militarnych doprowadzi
Francuzów do kl ski; 

g) Mickiewicz – polski wieszcz narodowy, twórca polskiej litetratury
romantycznej. 

4. Opisanie reakcji spo ecze stwa wobec geniuszu prezento-
wanych bohaterów. 0-7pkt

a) Sokrates – nies usznie oskar ony o deprawacj  m odzie y
i sprzeniewierzenie si  religii, skazany na wypicie trucizny.

b) Dante Alighieri – wygnany z rodzinnego miasta ze wzgl dów
politycznych. Doceniony dopiero po publikacji poematu. Nigdy
do ojczyzny nie wróci , jego grób znajduje si  w Rawennie.

c) Kolumb – swoj  ide  podró nicz  nie móg  zainteresowa
rodaków. Wspar a go jedynie Portugalia. Wspó cze ni nie traktuj
go jak wielkiego odkrywcy. 

d) Camoens – umiera z g odu, doceniony dopiero po mierci.
e) Ko ciuszko – oskar ony o zdrad  po kl sce pod Maciejowicami.

Musi opu ci  ojczyzn  i uda  si  do Ameryki.
f) Napoleon – skazany na wygnanie, najpierw na Elb , pó niej na

Wysp  w. Heleny, umiera w samotno ci i zapomnieniu.
g) Mickiewicz – otoczony kultem ju  za ycia, zmaga  si  jednak

z niezrozumieniem i samotno ci  w ostatnich latach ycia.

5. Uogólnienia dotycz ce losu ludzi wielkich: 0-4 pkt
a) niejednoznaczno  oceny („inaczej b d  g osi  twe zas ugi”);
b) zapowied  docenienia zas ug przez kolejne pokolenia (interpretacja

s ów „pot ga druga”);
c) niedocenianie za ycia jest regu ;
d) nieustanna wery kacja zas ug (symbolika otwieranego powtórnie

grobu);
e) cz owiek genialny wyprzedza swoj  epok .

6. Wnioski. 0-3 pkt
a) pe ny: stwierdzenie tragizmu osób nieprzeci tnych, podanie

kilku przyczyn tego stanu rzeczy, pokazanie powtarzalno ci
mechanizmu odrzucenia geniuszy, podkreslenie ironii historii
wobec wielkich; 3 pkt

b) cz ciowy: stwierdzenie tragizmu ludzi genialnych, podanie
jednej, istotnej przyczyny tragizmu, np.: istota tragizu jednostek
genialnych jest ich niezrozumienie przez spo ecze stwo; 2 pkt

c) próba podsumowania: ogólne stwierdzenie tragizmu ludzi ge-
nialnych. 1 pkt

UWAGA!
Kompozycj , styl pracy, j zyk i zapis oceniamy wed ug kryteriów
opracowanych przez CKE (www.cke.edu.pl). Mo na za nie zdoby
25 pkt.

Zadania maturalne opracowa a: Anna Kietli ska,
egzaminator, nauczyciel j zyka polskiego w III LO w Bia ymstoku
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A. Zadania zamkni te
W zadaniach od 1 do 25 wybierz jedn  poprawn
odpowied .

Zadanie 1 (1 pkt)
Wska  nierówno , która opisuje przedzia  zaznaczony na osi licz-
bowej.

A. |x – 3|> 4 B. |x + 3|> 4
C. |x + 3|< 4 D. |x – 3|< 4

Zadanie 2 (1 pkt)
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o przek tnej . Powierzchnia
boczna tego walca wynosi:

A. 4            B. 2 C. 4 D. 8

Zadanie 3 (1 pkt)
Zbiorem warto ci funkcji kwadratowej y=–x2 + 6x– 9 jest zbiór:

A. (– ; 0 B. (– ; 3

C. –9; ) D. 0; )

Zadanie 4 (1 pkt)

Ilo  rozwi za  równania to:

A. 0            B. 1            C. 2            D. 3

Zadanie 5 (1 pkt)
Iloczyn zbioru A = –4, 3) i zbioru B = 2, ) wynosi:

A. –4, ) B. 2, 3)

C. –4, 2 D. 3, )

Zadanie 6 (1 pkt)

Liczba jest równa:

A. 72 B. 7–6 C. 7–2 D. 1

Zadanie 7 (1 pkt)
Liczba ( –2)3 jest równa:

A. 15 –26 B. 15 + 10

C. 9 + 26 D. –9 + 10

Zadanie 8 (1 pkt)
Suma miar k ta rodkowego i k ta wpisanego opartego na tym
samym uku jest równa 120°. K t rodkowy ma miar :

A. 40°         B. 60°         C. 80°         D. 100°

Zadanie 9 (1 pkt)
Pewien towar kosztuje p z . Jego cen  najpierw obni ono o 30%,
nast pnie za  podwy szono o 10%. Teraz towar ten kosztuje:

A. 0,8 p z         B. 0,4 p z         C. 1,2 p z         D. 0,77 p z

Zadanie 10 (1 pkt)
Rzucono trzy razy symetryczn  monet . Prawdopodobie stwo, e
reszka wypad a co najmniej jeden raz wynosi:

A. B. C. D.

Zadanie 11 (1 pkt)
Równanie prostej równoleg ej do prostej o równaniu y= 2x+ 1
i przechodz cej przez punkt (2, –4) ma posta :

A. y= 2x B. y= 2x– 8

C. y= – x– 3 D. y= x– 5

Zadanie 12 (1 pkt)
Ile miejsc zerowych ma funkcja: 

A. 0            B. 1            C. 2            D. 3

Zadanie 13 (1 pkt)
Ró nica miar k tów przy jednym z ramion trapezu wynosi 20°.
Miara wi kszego z nich wynosi: 

A. 100°         B. 80°         C. 120°         D. 110°

Zadanie 14 (1 pkt)
Punkt P(2, 4) jest rodkiem odcinka AB. Wska  wspó rz dne pun-
ktu B, je li A(–1, 3). 

A. B = (3, 9) B. B = (5, 5)

C. B = (–5, –3) D. B = (1, 1)

Zadanie 15 (1 pkt)
W ci gu arytmetycznym (an) dane s : a4 = 5 i a6 = 15. Wtedy wy-
raz a1 jest równy 

A. a1 = –10        B. a1 = –5        C. a1 = 0        D. a1 = 5

Zadanie 16 (1 pkt)
Iloraz ci gu geometrycznego, w którym trzeci wyraz jest równy (–2),
a pi ty wyraz jest równy (–8) wynosi:

A. 2          B. 2 lub –2          C. 3          D. 4

Zadanie 17 (1 pkt)
Równanie okr gu o rodku S = (2, –1) i stycznego do osi x ma
posta :

A. (x– 2)2 + (y+ 1)2 = 4 B. (x+ 2)2 + (y – 1)2 = 4

C. (x– 2)2 + (y+ 1)2 = 1 D. (x+ 2)2 + (y – 1)2 = 1

Zadanie 18 (1 pkt)
Równanie prostej prostopad ej do prostej y= 5x+ 2 ma posta :

A. y= –5x  4 B. y= 5x+ 4

C. y= x+ 4 D. y= – x– 4
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Zadanie 19 (1 pkt)
Punkty A = (–2, 2) i C = (6, 8) s  przeciwleg ymi wierzcho kami
prostok ta ABCD. Promie  okr gu opisanego na tym prostok cie
jest równy:

A. 32            B. 62            C. 5            D. 10

Zadanie 20 (1 pkt)
Zbiór warto ci funkcji y= 3x – 1 – 2 jest równy:

A. (–2, )         B. (2, )         C. (1, )         D. (–1, )

Zadanie 21 (1 pkt)
Liczba 2 log23 + log224 – log227 jest równa:

A. log257            B. 2            C. 3            D. 8

Zadanie 22 (1 pkt)
Pewien graniastos up ma 30 kraw dzi. Liczba wszystkich jego
cian to:

A. 10           B. 12           C. 15           D. 30

Zadanie 23 (1 pkt)
Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których obie cyfry
s  parzyste jest:

A. 16           B. 20           C. 24           D. 25

Zadanie 24 (1 pkt)
W trójk cie prostok tnym jeden z k tów ostrych ma miar  30°,
a krótsza przyprostok tna ma d ugo  2. D ugo  przeciwprostok tnej
wynosi:

A. 4         B. 2 C. 2 D. 4

Zadanie 25 (1 pkt)
Mediana danych: 0, 4, 2, 4, 1, 4 jest równa:

A. 2,5            B. 3            C. 4            D. 2

B. Zadania otwarte 

Zadanie 26 (2 pkt)
Rozwi  nierówno  x2 – 2x– 8 > 0.

Zadanie 27 (2 pkt)
Rozwi  równanie x3  3x2 + x  3 = 0.

Zadanie 28 (2 pkt)
K t jest ostry i tg = 4. Oblicz sin – cos . 

Zadanie 29 (2 pkt)
Wiadomo, e log56 = d. Oblicz log625.

Zadanie 30 (2 pkt)
Na boku BC trójk ta ABC wybrano punkt D tak, by k t CAD by
równy k towi ABC. Odcinek AE jest dwusieczn  k ta DAB.
Udowodnij, e |AC| = |CE|.

Zadanie 31 (4 pkt)
W dwóch jednakowych urnach s  kule, w pierwszej jest 6 bia ych
i 4 czarne, w drugiej 8 bia ych i 12 czarnych. Si gamy losowo do
jednej z urn i losujemy jedn  kul . Jakie jest prawdopodobie stwo
wylosowania kuli bia ej? 

Zadanie 32 (5 pkt)
Sko czony ci g arytmetyczny ma 11 wyrazów. Pierwszy wyraz
jest równy 24. Pierwszy, pi ty i jedenasty wyraz tworz  ci g geo-
metryczny. Oblicz sum  ci gu arytmetycznego.

Zadanie 33 (6 pkt)
Podstaw  ostros upa jest trójk t równoboczny o boku d ugo ci 2.
Dwie ciany boczne tego ostros upa s  prostopad e do p aszczyzny
podstawy, a trzecia tworzy z p aszczyzn  podstawy k t 60°. Oblicz
obj to  i pole powierzchni tego ostros upa.

Rozwi zania zada  zamkni tych

Odpowiedzi: 1-B, 2-C, 3-A, 4-B, 5-B, 6-D, 7-A, 8-C, 9-D, 10-D,
11-B, 12-C, 13-A, 14-B, 15-A, 16-B, 17-C, 18-C, 19-C, 20-A, 21-C,
22-B, 23-B, 24-A, 25-B

Rozwi zania zada  otwartych

ZADANIE 26
Obliczamy pierwiastki trójmianu y= x2 – 2x– 8

= b2 – 4ac

= (–2)2 – 4 ·1 · (–8)

= 36

Wyra enie jest dodatnie, zatem trójmian kwadratowy ma dwa
pierwiastki

oraz

Szkicujemy wykres funkcji y= x2 – 2x– 8. Wykresem jest parabola
o ramionach skierowanych do góry i miejscach zerowych –2 i 4.

Odczytujemy z wykresu, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje
warto ci dodatnie:

x (– ; –2) (4; )

Odpowied : Rozwi zaniem nierówno ci jest zbiór 
(– ; –2) (4; )

MATEMATYKA • Zadania maturalne EdukatorEdukator
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ZADANIE 27
Wielomian x3  3x2 + x  3 rozk adamy na czynniki.
Grupujemy sk adniki i wy czamy wspólny czynnik przed nawias
x2(x– 3) + (x– 3) = 0
Otrzymujemy wspólny czynnik (x– 3), który wy czamy przed na-
wias.
(x– 3) (x2 + 1) = 0
Wyra enie x2 + 1 nie rozk ada si .
Obliczamy jedyny pierwiastek równania: 
x– 3 = 0
x= 3
Odpowied : Rozwi zaniem równania jest liczba 3.

ZADANIE 28

Tangens k ta ostrego jest to stosunek d ugo ci przyprostok tnej
le cej naprzeciw k ta do d ugo ci przyprostok tnej le cej przy
k cie.
Korzystamy z trójk ta prostok tnego, w którym d ugo  przypro-
stok tnej le cej naprzeciw k ta wynosi 4x, za  d ugo  przypro-
stok tnej le cej przy k cie wynosi x. Przeciwprostok tna ma
d ugo  c.

Z twierdzenia Pitagorasa otrzymujemy
c2 = (4x)2 + x2

c2 = 16x2 + x2

c2 = 17x2

c= x
Obliczamy warto  funkcji sinus i cosinus oraz ich ró nic :

Odpowied : Wyra enie sin – cos wynosi 

ZADANIE 29
Przyjmujemy, e log625 = x
Korzystaj c z de nicji logarytmu:

logac= b ab= c

otrzymujemy:

log625 = x 6x = 25

oraz

log56 = d 5d = 6

Do równania 6x = 25 zamiast 6 wstawiamy 5d:

(5d)x = 25

5dx = 52

Opuszczamy podstawy, porównuj c same wyk adniki

dx= 2

x= 

Odpowied : log625 wynosi 

ZADANIE 30

Przyjmijmy oznaczenia: CAD = ABC = 
Odcinek AE jest dwusieczn  k ta DAB, zatem 

DAE = EAB = 
Suma miar k tów w trójk cie wynosi 180°, zatem 

AEB=180°– –

K ty AEB oraz AEC s  przyleg e zatem 

AEC = 180° – AEB

AEC = 180° – (180° – – )

AEC = + 

Zauwa my, e k t CAE równie  wynosi + . Zatem trójk t ACE
jest równoramienny.
St d AC = CE, gdy  s  to ramiona w trójk cie równoramiennym.

ZADANIE 31
Przedstawiamy rozwa an  sytuacj , korzystaj c z drzewa.

• Ka d  urn  wybieramy z prawdopodobie stwem 

α
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• Kul  bia  z urny pierwszej wybieramy 

z prawdopodobie stwem 

• Kul  czarn  z urny pierwszej wybieramy 

z prawdopodobie stwem 

• Kul  bia  z urny drugiej wybieramy 

z prawdopodobie stwem 

• Kul  czarn  z urny drugiej wybieramy 

z prawdopodobie stwem 

Obliczamy prawdopodobie stwo zdarzenia
A – wylosowano kul  bia , 
jako sum  odpowiednich zdarze

Odpowied : Prawdopodobie stwo wylosowania kuli bia ej 

wynosi 

ZADANIE 32
Niech (an) – ci g arytmetyczny o wyrazie pierwszym a1 = 24
Ze wzoru na n-ty wyraz ci gu arytmetycznego 

an = a1 + (n– 1) · r

otrzymujemy

a5 = a1 + 4r

a5 = 24 + 4r

a11 = a1 + 10r

a11 = 24 + 10r

Z warunków zadania wiemy, e liczby a1, a5, a11 tworz  ci g geo-
metryczny.
Je eli ci g jest geometryczny, to rodkowy wyraz ci gu jest redni
geometryczn  wyrazów skrajnych: 

a5
2 = a1· a11

(24 + 4r)2 = 24 · (24 + 10 r)

576 + 192 r+ 16 r2 = 576 + 240 r

16 r2 – 48 r= 0
W powy szym równaniu kwadratowym 
wy czamy przed nawias 16r:

16 r (r– 3) = 0

r= 0   lub   r= 3
Otrzymujemy dwa ci gi arytmetyczne, jeden o ró nicy równej 0,
drugi o ró nicy równej 3.
Obliczamy sum  jedenastu wyrazów ci gu arytmetycznego dla
obu tych ci gów korzystaj c ze wzoru

Odpowied : Suma ci gu arytmetycznego wynosi 264 lub 429.

ZADANIE 33
Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku.
W szczególno ci ustalamy, e ciany ACS, BCS s  prostopad e
do podstawy ostros upa oraz a= 2.

Odcinek CD jest wysoko ci  podstawy, czyli trójk ta równobocz-
nego, zatem 

Wysoko  ostros upa H obliczamy korzystaj c z funkcji tangens
w trójk cie DCS

Wysoko  h ciany bocznej ABS obliczamy korzystaj c z funkcji
cosinus w trójk cie DCS

Obliczamy pole P powierzchni ostros upa, jako sum : 
1. pola trójk ta równobocznego o boku a (podstawa)

2. pola trójk ta równoramiennego ABS o podstawie a oraz wyso-
ko ci h

3. dwóch pól trójk tów prostok tnych o przyprostok tnych a i H.

Obliczamy obj to  V ostros upa

Odpowied : Obj to  ostros upa wynosi , za  pole po-
wierzchni ostros upa wynosi 

Zadania maturalne opracowa a: Bo ena liwowska,
egzaminator, nauczyciel matematyki w II LO w Augustowie
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Struktura egzaminu pisemnego 

Cz  I
Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych

Zadanie 1 (2,5 pkt)
Uzupe nij poni szy tekst. W luki (1-5) wpisz wyrazy utworzone od
s ów znajduj cych si  w nawiasach tak, aby tekst by  logiczny
i gramatycznie poprawny. Wymagana jest pe na poprawno  or-
togra czna wpisywanych wyrazów. Za ka d  poprawn  odpowied
otrzymasz 0,5 punktu.

In 1947 Peanuts, created by Charles Schultz, rst 1. ..........................
(APPEARANCE) in the local paper, The St Paul Pioneer Press.
Shultz has said that the idea for the comic strip was based on his
own experiences of 2. .......................... (BULLY) when he was
a child. Charlie Brown’s main characteristic is his self-defeating
3. ........................... (STUBBORN): he can never win a ballgame,
but continues playing baseball. He can never y a kite 4. .......................
(SUCCESS), but continues trying to y his kite. Charlie Brown’s
playmates in the early years 5. ........................... (INCLUSION) his
pet beagle Snoopy, Lucy van Pelt and her little brother Linus, and
piano playing Schroeder.

Adapted from: “The World of English”, 3/2004

Prawid owe odpowiedzi: 1. appeared, 2. bullying, 3. stubborness,
4. successfully, 5. included

Zadanie 2 (2,5 pkt)
Wykorzystuj c podane wyrazy, uzupe nij ka de zdanie tak, aby za-
chowa  znaczenie zdania wyj ciowego (1-5). Nie zmieniaj podanych
fragmentów i formy podanych wyrazów. Wymagana jest pe na po-
prawno  gramatyczna i ortogra czna wpisywanych fragmentów
zda . Za ka d  poprawn  odpowied  otrzymasz 0,5 punktu.

1. Please send the letter as soon as possible.
DELAY
Please send the letter ............................................................ .

2. You have to pay two months’ rent before you move in.
ADVANCE
You have to pay ........................................................................
before you move in.

3. She accidentally picked up the wrong suitcase at the airport.
MISTAKE
She .......................................................................................... .

4. I like spending a lot of time in the open air.
DOORS
I like ........................................................................................ .

5. I wish I knew what to do about this problem.
SOLUTION
I wish ...................................................................... this problem.

Prawid owe odpowiedzi: 1. without delay, 2. two months’ rent in
advance, 3. picked up the wrong suitcase at the airport by mistake,
4. spending a lot of time out of doors, 5. I had the solution to

Wypowied  pisemna

Zadanie 3 (18 pkt)
Wypowiedz si  na jeden z trzech poni szych tematów. Wypowied
powinna zawiera  od 200 do 250 s ów i spe nia  wszystkie wymogi
typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz wybrany temat,
zakre laj c jego numer.
1. Coraz wi cej Polaków sp dza wakacje za granic . Napisz roz-

prawk przedstawiaj c  dobre i z e strony tego zjawiska.
2. Napisz opowiadanie o nieoczekiwanym wydarzeniu, które mia o

miejsce podczas wycieczki zagranicznej i spowodowa o twój
wcze niejszy powrót do domu.

3. Napisz recenzj poleconej Ci przez kogo  ksi ki, która Ci
rozczarowa a.

Jak pisa ?
I. Rozprawka argumentatywna

1. We wst pie rozprawki argumentatywnej (For and Against
Essay) okre lamy temat nie przedstawiaj c swojej opinii.

2. Argumenty za i przeciw problemowi okre lonemu w temacie
omawiamy w rozwini ciu, w dwóch odr bnych akapitach.

3. Ka dy akapit zaczynamy od tzw. „topic sentence”, które
streszcza zawarto  danego akapitu.

4. Korzystnie jest umie ci  przewa aj ce argumenty tu  przed
ostatnim akapitem, aby logicznie prowadzi y one do ko cowych
wniosków.

5. W zako czeniu podajemy w asn  opini  lub wywa one pod-
sumowanie tematu.

II. Opowiadanie
1. Opowiadanie przedstawia prawdziwe lub kcyjne wydarzenia.

Najcz ciej piszemy je nieformalnym stylem, w pierwszej lub
trzeciej osobie liczby pojedynczej. U ywamy czasów przesz ych
oraz konstrukcji imies owowych.

2. We wst pie okre lamy t o akcji – osoby, czas i miejsce. Od
jego zawarto ci zazwyczaj zale y, czy czytelnik b dzie chcia
kontynuowa  lektur .

3. W rozwini ciu opisujemy wydarzenia, które prowadz  do
szczegó owo przedstawionego wydarzenia g ównego.

4. W zako czeniu opisujemy odczucia i reakcje ludzi, wnioski
i konsekwencje danego wydarzenia.

5. Mo emy zastosowa  technik  tzw. „ ashback narration”,
która polega na cofni ciu si  w czasie po doprowadzeniu
historii do pewnego momentu.

6. Pami tamy o ogromnej roli zró nicowanego s ownictwa!
III. Recenzja

1. Recenzja mo e dotyczy  lmu, ksi ki, sztuki, wystawy,
koncertu, pracy naukowej, itd. Piszemy j  stosuj c czasy te-
ra niejsze, u ywaj c stylu formalnego lub nieformalnego,
w zale no ci od tego, do kogo jest adresowana.

2. We wst pie umieszczamy informacje typu czas, miejsce,
osoby.

3. Rozwini cie zawiera opis akcji lmu, ksi ki, sztuki, wystawy,
przedstawienie tre ci pracy naukowej, programu koncertu,

Poziom rozszerzony Czas Punkty

Cz  I

Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych 
• jedno lub dwa zadania otwarte

120 min
5 pkt

Wypowied  pisemna 
•jedno zadanie: wypracowanie 18 pkt

Cz  II

Rozumienie ze s uchu 
• dwa lub trzy zadania zamkni te

70 min

15 pkt

Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie
struktur leksykalno-gramatycznych
• jedno lub dwa zadania zamkni te
• jedno zadanie zamkni te to test wyboru

sprawdzaj ce rozpoznawanie struktur leksy-
kalno-gramatycznych (3-4 pkt)

12 pkt

Razem 190 min 50 pkt

Zadania maturalne • J ZYK ANGIELSKIEdukatorEdukator
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a tak e komentarze dotycz ce gry aktorskiej, re yserii lub
sposobu ekspozycji wystawianych obiektów.

4. W zako czeniu nale y poleci  lub nie omawiane dzie o,
podaj c przyczyny.

Uwaga: je li praca b dzie zawiera  wi cej ni  300 s ów, otrzymasz
za jej kompozycj  0 punktów!

Cz  II
Rozumienie ze s uchu

Zadanie 4 (5 pkt)
Zapoznaj si  z tre ci  zadania. Us yszysz dwukrotnie wypowied
na temat wp ywu promieni s onecznych na zdrowie cz owieka. Na
podstawie us yszanych informacji zdecyduj, które z podanych
zda  s  zgodne z tre ci  tekstu (TRUE), a które nie (FALSE).
Zaznacz znakiem X odpowiedni  rubryk  w tabeli. Za ka d
poprawn  odpowied  otrzymasz 1 punkt.

Transkrypcja tekstu do s uchania
“This year’s sunbathing could be next year’s skin cancer” Jaime

Smith was 12 when her GP spotted an abnormal mole on her back.
It was removed a week later and sent for tests, which came back
positive. She had got a malignant melanoma before she had even
reached her teens.

Skin cancer among people in their teens and 20s is increasingly
common. In the United States, it is now the most prevalent cancer
among 25- to 29-year-olds. From the mid 1970s to the late 1990s,
melanoma rates in the United States rose 60.5 per cent among
women aged 15 to 29. Britain could soon be facing a similar
explosion of cases. According to skin cancer expert Dr Mark Birch,
of the University of Newcastle, the States is hitting 1.2 million new
skin cancer cases each year. In the UK we’re hitting about 46,000,
which is going up year upon year.

Melanoma is currently the 13th most common cancer in the UK.
But among people under the age of 35, it is the third most common
for women and fth most common in men. Dr Birch believes we are
sitting on a skin-cancer “time bomb”. He warns that what we are
doing now may have grave consequences in 15 to 20 years’ time.

The only country in the world where cases of skin cancer are
not rising is Australia, because of 15 years of skin cancer awareness
campaigns, which have focused on protecting children from the
sun.

“Some people estimate that you get up to half your lifetime
exposure to the sun before you are 18”, says Dr Birch. People who
are diagnosed with skin cancer in their teens or 20s are, in fact,
suffering from the consequences of sun damage during childhood. 

The British are not heeding the warnings to be careful in the
sun. However, contrary to expectation, it is not the British abroad
who are the problem. Few would now set foot on a plane without
stocking up on sun cream. Most of the damage is done at home.
When Jaime Smith was diagnosed with cancer, she had never
been on a foreign holiday and had never been severely burnt. She
says that’s the scary thing about it. You do not have to bake
yourself in the sun to get skin cancer.

A recent survey found that most people did not get sunburnt
while sunbathing. About eight out of ten people who got burnt in
the UK did so when they were involved in an outdoor activity
rather than actively sunbathing. So we all need to cover up – even
when we are just out shopping!

Adapted from: “GIRL ABOUT TOWN” July 15, 2002 No 1496

Prawid owe odpowiedzi: 1-F, 2-T, 3-T, 4-T, 5-F

Zadanie 5 (4 pkt)
Zapoznaj si  z poni szymi zdaniami, które dotycz  wypowiedzi
czterech osób na temat narkotyków. Przyporz dkuj ka dej osobie
(1-5) jedno ze zda  (A-F). Dwa zdania podane zosta y dodatkowo
i nie pasuj  do adnej wypowiedzi. Za ka d  poprawn  odpowied
otrzymasz 1 punkt.

A. It’s your own business what you do after work at home.
B. Only drug dealers should be sent to prison.
C. Drug addicts should be treated in prison. 
D. Marijuana is more dangerous than alcohol and cigarettes.
E. It is pointless to treat all drug users.
F. Drugs should be sold legally like cigarettes and their price

should contain taxes.

1. Speaker 1 – .........
2. Speaker 2 – .........
3. Speaker 3 – .........
4. Speaker 4 – .........

Transkrypcja tekstu do s uchania
SPEAKER 1

Here’s how I feel: I’m tired of paying for everybody else’s irre-
sponsibilities. I paid for my family, you pay for yours. I smoke cig-
arettes, I pay high taxes. I don’t complain to anybody. If you wanna
take drugs, you pay high taxes. I think if we made it legal we would
get rid of all of these drug pushers and I don’t want to pay for any-
body’s incarceration. I’m already paying for way too many. I’m sick
of it. I don’t want to pay for anybody’s rehab. Take responsibility. 

SPEAKER 2
And what would you say about the responsible adult, who looks

at marijuana and just using... you know... a marijuana cigarette at
night like someone else who would go home and have a martini or
a glass of wine? Why shouldn’t those people be able to do it, in
the privacy of their own home, if you can go home and have a drink
tonight when you’re done with work?

SPEAKER 3
My problem isn’t with the legalisation of drugs or not – legalizing

or not. The problem is the people that are in jail, they’re in jail for
drug use. What rehabilitation are they getting? Are they being
treated? And what is the use of putting people in jail for using
drugs when they’re not being treated for the drug use and they
come back out and they’re going to keep using the drugs.

SPEAKER 4
Right, I disagree with the notion that drug users, such as mari-

juana users, anyway, need treatment. I think that – well, listening
to the World Health Organisation, they recently put out like a long-
term study conclusively stating that marijuana is far less dangerous
than both alcohol and cigarettes. So I think that the whole nation
of them needing treatment is completely wrong. And I think it’s un-
workable for us to pay for it anyway.

Adapted from: “Do Drug Offenders Need Treatment or Prison?”, CNN.com

Prawid owe odpowiedzi: 1-F, 2-A, 3-C, 4-E

TRUE FALSE

1. Jaime Smith noticed a mole on her back 
when she was grown-up.

2. The number of people suffering from skin cancer 
has been increasing in most countries in the world.

3. Nowadays melanoma is the 13th most frequent 
cancer in the UK.

4. In Australia people have been more careful 
in the sun for about 15 years.

5. Most people get sunburnt while sunbathing 
on a foreign holiday.
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Zadanie 6 (6 pkt)
Zapoznaj si  z poni szymi zdaniami. Us yszysz dwukrotnie tekst
o misjach badawczych na Marsa. Z podanych mo liwo ci odpowiedzi
wybierz w a ciw , zgodn  z tre ci  us yszanego tekstu. Zakre l
w ka dym przyk adzie odpowiedni  liter  (A-D). Za ka d  poprawn
odpowied  otrzymasz 1 punkt. 

1. What happened to Beagle 2?
A. It hasn’t landed on Mars.
B. The craft’s signal wasn’t heard on Earth.
C. It crashed on the way to Mars.
D. Its crew couldn’t send a signal composed by the pop group

Blur.
2. What was the reason for sending Beagle 2 into space?

A. To do research on Mars.
B. To measure the distance between Earth and Mars.
C. To check if the spacecraft’s signal can be heard from Mars.
D. To prove that British science is on a higher level than American.

3. Colin Pilinger said that
A. Beagle 3 would land on Mars on Christmas Day 2009.
B. Beagle 3 would land on Mars in 2009 without any problems.
C. Beagle 2 wasn’t  British failure.
D. one British man would stand on Mars by 2030.

4. American scientists
A. are proud of three spacecrafts sent to space.
B. are going to do more research on Mars in the future.
C. have promised President Bush to put him on Mars by 2030.
D. named crafts in honour of Charles Darwin.

5. There were
A. three spacecrafts sent to Mars in 2007.
B. a lot of problems with American mission.
C. many missions to Mars which weren’t successful.
D. two American crafts which succeeded in reaching the Red

Planet.
6. American missions to Mars

A. have been unsuccessful so far.
B. have been done by Spirit and Opportunity.
C. have had no problems with spacecrafts.
D. have proved that there was once life on the Red Planet.

Transkrypcja tekstu do s uchania
Beagle 2 – A failure or success?

It was hailed as a great advance for British science. It would
land on Mars on Christmas Day and begin transmitting signals
back to Earth, 100 million miles away. The British pop group Blur
had composed a special signal for Beagle 2, which would an-
nounce that the spacecraft was working properly. Unfortunately,
the little craft has got lost. No signal has been heard from it since
it landed. Instead of a massive advance for British space research,
Beagle 2 has turned into yet another Great British Heroic Failure.

In the meantime, the United States has successfully landed not
just one, but two space rovers on the Red Planet and they have
been sending back amazing photographs of the planet’s surface:
Spirit, which has had a few computer problems, and Opportunity,
which works just ne, are now travelling around Mars analyzing
rock samples and looking to see if there was once life on Mars.

Beagle 2 was named after The Beagle, the ship that Charles
Darwin sailed on when he made his historic trip to the Galapagos
Islands. Unfortunately, Beagle 2 has not been so successful. But
are the British scientists red faced at their failure on the red planet?
Apparently not. Colin Pilinger, the scientist who masterminded the
whole project, has promised that Beagle 3 will be launched in
2009. “I think Beagle 2 is a heroic success. We have demonstrated
that British people are interested in science. But it’s dif cult to land
on Mars, there is no doubt about it.”

The American space team at NASA has promised more of its
(successful) Mars probes in 2007, and President Bush has an-

nounced a plan to put a man on Mars by 2030. But so far the race
to Mars has only one winner. It’s been one small step for the British,
but one giant leap for the United States. 

Adapted from: “The World of English”, 1/2004

Prawid owe odpowiedzi: 1-B, 2-A, 3-C, 4-B, 5-D, 6-B

Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur
leksykalno-gramatycznych

Zadanie 7 (5 pkt)
Przeczytaj poni szy tekst, z którego usuni to pi  zda . Wstaw
zdania oznaczone literami A-F w luki 1-5 tak, aby powsta  spójny
i logiczny tekst. Jedno zdanie podane zosta o dodatkowo i nie
pasuje do adnej luki. Za ka d  poprawn  odpowied  otrzymasz
1 punkt.

Makers of Quality Children’s Protective Clothing since 1897
The school holidays signal the start of six weeks of expense –

trips out, new shoes and clothes, and snacks to keep your little
ones going. 

However, with Queen Eleanor this needn’t be the case. 1. ........
Meaning, this summer you don’t have to break the bank to
entertain your children, as long as you don’t mind a little mess.

Originally created as Kettering Corset Co-operative Society,
Queen Eleanor has gone through many changes since its initial
creation in 1897. 2. ........ Aspire also highly recommend their
school wear range.

Everything in Queen Eleanor’s extensive school wear range is
made using high quality fabrics to ensure all the products are
child friendly – durable, washable at high temperatures and comfy. 

3. ........
As a new school term will also signal the return of dark afternoons,

Insight would also like to recommend Queen Eleanor’s range of
hi-viz jackets as a must for all school children that have to walk
any distance home from school in the dark. 4. ........

Queen Eleanor Finance Director, Kevin Brown, told us: “There
are so many children injured or killed on our roads during the
winter months, mostly due to poor visibility.” 5. ........

Adapted from: “Insight”, 15/2008

A. As well as boasting an extensive school wear range. Queen
Eleanor also produce extensive ranges of work clothing for all
sectors of industry.

B. The dark winter nights throw up numerous dangers but if your
child has to walk home alone, arming them with a hi-viz jacket
is the ONLY way to ensure their safety.

C. Ensuring your child not only owns a hi-viz jacket but ensuring
they wear it will not only give you peace of mind, but it might
also save their life.

D. Not only do they stock a wide range of high quality school
clothes for all ages, they also sell waterproof, paint proof, food
proof... generally mess-proof aprons.

E. The range includes book bags, tabards, waterproof jackets,
t-shirts, caps, shorts and skirts, and much more.

F. A name change and several product range changes later and
Queen Eleanor have established themselves as the ONLY com-
pany to turn to for all sorts of professional clothing needs.

Prawid owe odpowiedzi: 1-D, 2-F, 3-E, 4-B, 5-C

Zadanie 8 (4 pkt)
Przeczytaj poni szy tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz w a ciw ,
zgodn  z tre ci  tekstu. Zaznacz jedn  z czterech mo liwo ci, za-
kre laj c liter  A, B, C lub D. Za ka d  poprawn  odpowied
otrzymasz 1 punkt.
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Herb Alpert
Guitars, not horns, are playing in the Solomon Gallery in Los

Angeles. In this way Herb Alpert is celebrating the opening of his
exhibition.

Yes, this is the same Herb Alpert who, as a trumpet player in the
1960s, was a great success with his band, the Tijuana Brass. The
colorful, playful works of art suggest that Alpert is a person of
many talents.

He grew up in the Spanish area of Boyle Heights in East Los An-
geles and started playing the trumpet at the age of eight. He was
in uenced by Charlie Parker and Louis Armstrong. Alpert studied
classical trumpet, then turned to jazz as a teenager. He also wrote
pop music, for example Wonderful World, which he wrote with an-
other musician in the late 1950s.

His rst success came when he cleverly mixed a new version of
Twinkle Star with a mariachi sound. He went to a corrida in Tijuana,
Mexico, and recorded the cheers and the bands that played. The
result, Lonely Bell, was a big hit which made Herb Alpert and the
Tijuana Brass famous throughout the world.

The band produced 14 platinum albums, ve no.1 hits and got
seven Grammy awards. By 1966, the Tijuana Brass had sold more
records than The Beatles, and their albums Whipped Cream and
Other Delights and Going Places stayed on the album charts for
two years.

On the albums, Alpert played all the trumpet parts himself. But
he was more than just a horn player. In 1962, with just $200, he
and a friend named Jerry Moss created the company A&M Records
out of Alpert’s garage.

The A&M Records company later worked with musicians such
as The Police, Joe Cocker, The Carpenters and Janet Jackson. In
1992, Alpert and Moss sold the company to PolyGram for nearly
$500 million.

By the late 1960s Alpert fell into depression. He was worried
about the ‘unrealistic’ nature of his life as a very popular artist. He
wanted to slow down his life a little, and so he stopped playing his
horn. ‘That’s when I decided to start painting’, he told us. His exhi-
bition proves that it was the right thing to do!

Adapted from: Laurie Schenden, “Herb Alpert”, Spotlight

1. Herb Alpert seems to be
A. a very talented trumpet player, a successful manager and

a skillful painter.
B. the most successful trumpet player in the world.
C. more gifted than people thought.
D. one of the best modern painters.

2. Herb Alpert became famous 
A. in Tijuana in Mexico.
B. thanks to The Police, Joe Cocker, The Carpenters and Janet

Jackson.
C. thanks to Lonely Bell.
D. as a teenager.

3. Alpert fell into depression
A. after selling his company.
B. because he had stopped playing in a band.
C. because he didn’t succeed as a musician.
D. because of his popularity.

4. Alpert’s exhibition
A. demonstrates his great talent.
B. shows that he is better at painting than playing the horn.
C. made him famous throughout the world.
D. deals with the unrealistic nature of his life.

Prawid owe odpowiedzi: 1-A, 2-C, 3-D, 4-A

Zadanie 9 (3 pkt)
Przeczytaj tekst, a nast pnie wybierz w a ciwe, poprawne pod
wzgl dem gramatycznym i leksykalnym, uzupe nienie luk 1-6. Za-
znacz jedn  z czterech mo liwo ci, zakre laj c liter  A, B, C lub D.
Za ka d  poprawn  odpowied  otrzymasz 0,5 pkt.

The World Federation for the Deaf says that there are 70 million
deaf people around the world. Sadly, most of these people do not
have the resources they need. 

They do not 1. ........ they are fully part of a community. But other
deaf people have formed close groups. They even say they have
a culture. 

For a long time, people 2. ........ at deaf people as unusual. They
believe that deaf people have something wrong with them. In the
past, some people have even believed that deaf people were not
as intelligent as “normal” people. They believed deaf people learned
slowly, or that they could not even learn. Sadly, some people in the
past and even today, 3. ........ deaf people to be worth less than
other people because they could not hear. So, deaf people were
oppressed. But experts now see deaf people in a new way.

Carol Padden is a professor at a university in California in the
United States. She teaches students about communication. She is
also deaf. Padden’s parents were deaf too. Padden writes about
her experiences: “My interest in language is strongly 4. ........ in
the experience of moving between different worlds and languages.
While at school, I was often the only deaf child among hearing
classmates. But at the end of the day, I returned home and used
5. ........ Language with my parents and brother.”

Carol says that hearing people may think of being deaf as 6. ........
But many in the Deaf Culture do not think of being deaf as a prob-
lem. Carol says that nine out of every ten members of Deaf Culture
marry another deaf person. They may even HOPE for a deaf child.
They want to share their culture with their children!

Adapted from: “Deaf Culture”, Spotlight

1. A. see
B. behave
C. feel like
D. look like

2. A. look
B. were looking
C. have looked
D. looked

3. A. remembered
B. thought
C. took
D. considered

4. A. rooted
B. based
C. caused
D. originated

5. A. Signal
B. Sign
C. Gesture
D. Mighty

6. A. disclosure
B. discernment
C. a discharge
D. a disability

Prawid owe odpowiedzi: 1-C, 2-C, 3-D, 4-A, 5-B, 6-D

Zadania maturalne opracowa a: Marzena Kurnicka, egzaminator, 
nauczyciel j zyka angielskiego w Zespole Szkó  Nr 5 w Bia ymstoku
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J ZYK NIEMIECKI
zestaw zada
typu maturalnego:
poziom rozszerzony

Cz  I – czas pracy 120 min.

Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych

Zadanie 1 (2,5 pkt)
Przekszta  poni sze zdania stosuj c inne konstrukcje gramatyczne
zachowuj c tre  zda  wyj ciowych. Wymagana jest pe na po-
prawno  ortogra czna wpisywanych zda . Za ka de poprawne
rozwi zanie otrzymasz 0,5 pkt.

1. Die Freude kann nicht beschreiben werden.
1. Die Freude ................................................................................

2. Es ist nicht möglich, dass man das ganze Buch auswendig lernt.
2. Es ist nicht möglich ..................................................................

3. Ehe die Sonne aufging, brachen wir zur Wanderung auf.
3. .................................... , brachen wir zur Wanderung auf.

4. Durch die lange Krankheit, habe ich viel Zeit versäumt.
4. Ich habe dadurch viel Zeit versäumt ..............................

5. Mein Freundeskreis verstand meine Entscheidung nicht
und war mir böse.

5. Hätte mein  Freundeskreis meine Entscheidung verstanden
..................................................................................................

Zadanie 2 (2,5 pkt)
Przet umacz fragmenty podane w nawiasach na j zyk niemiecki
tak, aby powsta o zdanie poprawne logicznie i gramatycznie. Za
ka de poprawne rozwi zanie otrzymasz 0,5 pkt.

1. Ob wir das wollen oder nicht, müssen wir das ........................
(przyj  do wiadomo ci).

2. Rufen Sie uns bitte an, denn können wir ................................
(uzgodni  termin). 

3. Frau Braun ................................................................................
(obraca si  tylko w dobrym towarzystwie). 

4. ............................................ ( aden z nich) ist daran schuldig.
5. Sie macht was sie will, (zamiast trzyma  si  przepisów) 

..................................................................................................

Zadanie 3
Wypowied  pisemna
Wypowiedz si  na jeden z trzech poni szych tematów. Wypowied
powinna zawiera  200-250 s ów i spe nia  wszystkie wymogi
typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz temat, który
wybra e  zakre laj c jego numer. 

1. Antoine de Saint-Exupéry schrieb:
„Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendwas kennen zu

lernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber das es
keine Kau äden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde
mehr”. Wyra  swoje zdanie na ten temat w formie rozprawki.
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2. Napisz opowiadanie rozpoczynaj ce si  zdaniem: 
Es ist schon 2012. Überall ist dunkel. Ich bin gerade aufge-
wacht ........................................................................................

3. Opisz miejsce w którym chcia (a)by  sp dzi  najpi kniejsze
chwile swojego ycia. 

Cz  II – czas pracy 70 min.

Rozumienie ze s uchu

Zadanie 4 (7 pkt)
Wys uchaj ankiety na temat: „Was ist Glück für Sie? Was macht
Sie glücklich?”. Zaznacz, które zdania (1-7) odnosz  si  do po-
szczególnych osób? Dwa zdania nie pasuj  do adnej odpowiedzi.
Za ka de poprawne rozwi zanie otrzymasz 1 pkt.

Transkrypcja do zadania 4
Was macht uns glücklich? Ist es Geld oder Liebe oder Schönheit?

Oder kommt das wunderbarste aller Gefühle woanders her? Wir
haben einige Leute danach gefragt.

Hans, 27
Glück sind gute Freunde. Das merke ich an jedem Tag, den ich

mit ihnen verbringe. Letztes Wochenende zum Beispiel hatte ich
Besuch von einer Freundin und wir saßen zwei Tage lang im
Garten. Das fand ich wunderschön. Ich lege mir jeden Tag etwas
zurecht, was mich glücklich macht. Ich möchte zum Beispiel eine
Pizza und kauf mir eine. Wenn ich sie dann esse, geht es mir gut.
Ich denke immer positiv, deshalb bin jeden Tag glücklich.

Tobias, 28
Körperliche und geistige Gesundheit sind die Voraussetzung

zum Glücklichsein. Manche Leute können Glück emp nden,
obwohl sie krank sind, aber das ist selten. Deshalb studierte ich
Medizin: Ich möchte Leute glücklich machen und damit auch
mich selbst. Manchmal machte es aber auch traurig, Arzt zu sein...
wenn man nicht helfen kann.

Uwe, 26
Was einen am glücklichsten macht, weiß man doch erst, wenn

man 90 Jahre alt ist und alles schon mal probiert hat. Ich mache
grundsätzlich alles selber, ohne Hilfeleistung. Wenn ich mir eine Auf-
gabe selbst stelle und sie auch bewältige – das macht mich glück-
lich. Nur eine Sache ist besser: beim Minigolfspielen gewinnen!

Bertram, 20
Veränderungen machen mich glücklich. Ich mag es, etwas

Neues zu tun, zum Beispiel umzuziehen. Oder wegzufahren,

irgendwo anders hin. Nach Südostasien würde ich gerne mal
reisen. Ich glaube, da ist das Leben entspannter und das macht
die Leute dort glücklich. Bis jetzt hat es mit der Reise noch nicht
geklappt, aber allein der Plan ist schon eine gute Sache.

Peter, 28
Das große, universale Glück gibt’s nicht. Deshalb sollte man

sich kleine Ziele stecken, und wenn man diese erreicht, macht das
glücklich. Außerdem muss man auch richtig traurig sein können.
Das ist wie bei der Fotogra e: Du brauchst Kontraste, sonst wird
das Bild au. In der Früh aufzuwachen, zu denken, dass man ver-
schlafen hat, und zu merken: Es ist Samstag! Das ist Samstag!
Das ist wahres Glück.

Cosmopolitan 10/2000

1. ................. ist glücklich, wenn er etwas Vorgeplantes selbst
vollbracht hat.

2. Für ................. sind zu viele Veränderungen keine Vorausset-
zung zum Glücklichsein.

3. ................. ist nicht immer im Stande. Leute glücklich 
zu machen.

4. Für ................. bedeutet eine lockere Lebensart Glück.
5. ................. meint, im Leben haben wir zu viel Kontraste, 

um überhaupt glücklich zu sein.
6. ................. versucht jeden Tag so zu gestalten, dass 

er glücklich ist.
7. ................. meint, man soll im Leben nicht nach imaginärem

Glück streben.

Zadanie 5 (8 pkt)
Wys uchasz tekstu pod tytu em „Mit diesen 7 Tipps sehen Sie
klar!” Zaznacz które zdania (1-8) s  zgodne z tre ci  tekstu
(R/richtig), a które nie (F/falsch). Za ka de poprawne rozwi zanie
otrzymasz 1 pkt.

Transkrypcja do zadania 5
Mit diesen 7 Tipps sehen Sie klar!

Beim Lesen kneifen Sie unbewusst die Augen zusammen? Auf
der Straße erkennen Sie Bekannte oft erst im letzten Moment?
Typische Anzeichen für schlechte Augen! Viele greifen dann
erstmal zu einer Fertigbrille, die es billig in Supermärkten, Drogerien
und Tankstellen gibt. 3,5 Millionen Stück wurden davon allein im
letzten Jahr verkauft! „Fertigbrillen passen aber nur selten zur per-
sönlichen Fehlsichtigkeit. Denn die ist bei beiden Augen häu g
unterschiedlich”, warnt Augenarzt Dr. Uwe Kraffel (Berlin). Wer
Brillen mit Einheitsgläsern trägt, riskiert daher quälende Nebenwir-
kungen.

Nachteile der Einheitsgläser:
• Die Augenmuskeln werden ständig überfordert. Folge: Kopfweh,

Migräne, Doppelbilder.
• Weil auch der Horizont als Orientierungslinie unscharf bleibt,

übermittel das Gehim falsche Signale ans Gleichgewichtsorgan
im Ohr – alles verschwimmt, man beginnt zu taumeln, leidet
unter Übelkeit und Schwindelgefühl.

• Und wenn das Gestell zu stark auf die Nasenwurzel drückt,
beeinträchtigt das den Tränen uss. Trockene Augen mit
Rötungen und Reizungen sind die Folge. Viele Autofahrer
tragen Fertigbrillen sogar zum Weitsehen. Doch speziell, wenn
grelle Sonne blendet, Nebel, Dämmerlicht oder Dunkelheit
die Sicht erschweren, sind damit Unfälle beinahe vorprogrammiert. 

Deshalb wichtig:
1. immer erst vom Augenarzt die Sehschärfe prüfen und vom

Optiker die Brille individuell anpassen lassen. Die Krankenkasse
übernimmt die Grundkosten.

2. Für perfekten Rundum-Blick Fernbrille mit großen Gläsern
wählen – besonders wichtig zum Autofahren.
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3. Damit Sie auch nachts gut sehen, Brillengläser nur 10% tönen
lassen (vor allem, wenn Ihr Wagen getönte Scheiben hat).

4. Damit Sie nicht geblendet werden, Gläser unbedingt entspiegeln
lassen (kostet je nach Güte ca. 5 bis 45 Euro extra, müssen Sie
selbst zahlen). Lassen Sie sich vom Optiker genau über die
Gläser beraten: Glas kriegt nicht so leicht Kratzer, ist dafür aber
schwerer als Kunststoff.

5. Auch das Gestell muss perfekt sitzen. Bei der Auswahl deshalb
genug Zeit lassen. Es soll weder Augenbrauen noch Wangen
berühren, darf auf der Nase oder an den Ohren nicht drücken
(sonst droht Kopfweh).

6. Brillen-Pass mit den Glasstärken (vom Optiker) gut aufbewahren.
Geht die Brille mal kaputt, kriegen Sie so schnell Ersatz. 

7. Bei Lesebrillen die Sehstärke mindestens alle 5 Jahre vom Au-
genarzt überprüfen lassen, bei Fernbrillen alle 3 Jahre.

Bild der Frau, 03.07.2002

1. Wenn man lange Zeit eine Fertigbrille aus dem Supermarkt
trägt, beginnt man die Augen unbewusst zusammenzukneifen.
(R/F)

2. Wenn man selbst darüber entscheidet, welche Brille man tragen
soll, kann das nachteilig für die Gesundheit sein. (R/F)

3. Brille mit Einheitsgläsern werden den Patienten vom Augenarzt
verordnet. (R/F)

4. Der Druck des Brillengestells auf die Nase kann Kopfschmerzen
und Migräne verursachen. (R/F)

5. Man muss manchmal einen Teil der Kosten für eine Brille tragen,
denn die Krankenkasse bezahlt nicht alles, auch wenn man
sich vom Arzt eine Brille verschreiben lässt. (R/F)

6. Kunststoffbrillen sind zwar von besseren Qualität als Glasbrillen,
können aber leichter Kratzer bekommen. (R/F)

7. Die Sehschärfe sollte, unabhängig von der Arzt der Sehstörung,
in gleichen Intervallen einer Prüfung durch den Augenarzt un-
terzogen werden. (R/F)

8. Im Text sind vor allem Hinweise für Leute enthalten, die sich
eine neue Brille anschaffen wollen. (R/F)

Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur
leksykalno-gramatycznych. 

Zadanie 6 (8 pkt)
Przeczytaj fragmenty artyku ów (1-8) oraz nag ówki (tytu y A-J).
Do ka dego fragmentu dobierz w a ciwy nag ówek. Dwa z nich
nie pasuj  do adnego fragmentu. Za ka de poprawne rozwi zanie
otrzymasz 1 pkt.

A. Bahn frei
B. Alles Gute
C. Abgebrannt
D. Umsteiger
E. Truppenbild mit Dame
F. Aufgespeißt
G. Viel Glück
H. Fataler Dreh
I. Makabrer Fang
J. Gerettet

1. Zärtlich berührt Osmán Araya die Wengen seiner Lebensgefährtin
Angelica. Ihr stehen Tränen in den Augen. Araya ist abgemagert,
sein einst kurzes Haar reicht ihm jetzt bis auf die Schultern. 69
Tage waren er und 32 weitere Männer in der Kupfermine von San
José gefangen. Als Sechster wurde er mittels einer speziell kon-
struierten Kapsel befreit. Die Minenarbeiter waren am 5.August in
700 Meter Tiefe VERSCHÜTTET WORDEN. 17 Tage harrten sie bei
schutzigem Wasser und Dosenthun sch in einem Schutzraum
aus. Als eine Bohrsonde sie schließlich aufspürte, warteten viele
nur noch auf den Tod. Doch auch die Wochen bis zur Rettung im
Oktober waren so hart, dass viele unter Depressionen litten.
Esteban Rojas steht neben einem Pin-up-Foto, das die Männer
zur Aufmunterung aufgehängt hatten. 

2. Die Hände vors Gesicht geschlagen, üchtet eine Frau am
29.Juli vor der Feuersbrunst, die ihr Dorf zerstört. Männer nähern
sich vorsichtig dem Inferno, um zu sehen, ob es noch etwas zu
retten gibt. Die Region um Nischnij Nowgorod war im Sommer am
schlimmsten von den Waldbränden  im Westen Russlands betroffen.
Insgesamt standen über 650 000 Hektar in Flammen, mehr als
2000 Häuser wurden zerstört. Dabei starben mindestens 52
Menschen, Tausende wurden obdachlos, Auslöser war eine HIT-
ZEWELLE, wie es sie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen nicht
gegeben hat. Auch Moskau war über Wochen in eine dicke Wolke
aus Smog gehüllt, denn rund um die Hauptstadt schwelten unter-
irdische Torffelder, die sich bei Temperaturen von mehr als 40
Grad selbst entzündet hatten.

3. Fischerboote haben vor der Küste Louisianas ihre Netze aus-
geworfen. Doch nichts Lebendiges ist es, das sie an diesem 5.
Mai einbringen wollen. Es sind die zähen Schlieren der ÖLPEST,
die seit der Explosion der Bohrinsel „Deepwater Horizon” (Bild
oben) zwei Wochen zuvor den Golf vom Mexiko verseucht. Rötlich
schimmert der klebrige Film auf dem Wasser. Es sollte noch viele
Wochen dauern, bis es dem Bohrlochbetreiber BP schließlich
gelang, das Leck im Meeresboden zu schließen: 780 Millionen
Liter Öl traten aus, bevor am 15. Juli endlich ein provisorischen
Verschluss hielt. Seit dem 19. September ist die Ölquelle als „tot”
klassi ziert. Die Ermittlungen gegen BP jedoch dauern an. 

4. Eigentlich ging es um einen neuen Tiefbahnhof und ein paar
alte Bäume im Stuttgarter Schlossgarten, die gefällt werden sollten.
Aber dann, am 30. September, schickt die Landesregierung Was-
serwerfer gegen eine Demo. Schreckliche Bilder in der „Tageschau”.
Es ist dieser Donnerstag, an dem die ganze Sache kippt. Auch
wenn alles nach Recht und Gesetz beschlossen war, konnte die
Politik ihre Pläne für STUTTGART 21 nicht einfach durchprügeln.
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Der CDU-Politiker Heiner Geißler, 80, als Schlichter gerufen, sagte,
die Zeit der Basta-Politik sei vorbei. Und auch wenn in Stuttgart
die Demokratie nicht neu erfunden wurde, dürfte er damit Recht
behalten. Wer in Deutschland ein Großprojekt angeht, wird es
künfttig kaum riskieren, die Bürger nicht vernünftig zu beteiligen. 

5. Luftakrobat Paul Steiner aus Mattsee bei Salzburg hat eine
neue Variante des Flugzeugwechsels erfunden: Statt von Gate zu
Gate zu hasten, steigt er in 2100 METER HÖHE von einem
zweisitzigen Segler zum anderen um. Ein Jahr hat Steiner am
Reck trainiert, dann turnt er von der Trag äche des einen Fliegers
auf die des anderen herab. Zum Abschied bekommt Segler
Nummer eins noch einen Klaps aufs Seitenleitwerk. Kurz darauf
springt der Athlet mit dem Fallschirm ab. Steiner ist Mitglied im
„Red Bull Sky Dive Team”, einer der Extremsporttruppen des
Energy-Drink-Magnaten Dietrich Mateschitz. Zur Equipe gehören
auch die Renn ieger des „Red Bull Air Race” und der Stall von
Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel. Nun versteht man, weshalb
die Dosenbrause so teuer ist.

6. Seit mehr als 20 Jahren ist der Spanier Julio Aparicio Torero
gegen Hunderte Stiere gekämpft. Am 21. Mai tritt er in Las Ventas,
der Arena von Madrid, an – gegen Opiparo, einen 530 Kilogramm
schweren Koloss. Im Gefecht stolpert Aparicio und geht zu
Boden. Als er aufzustehen versucht, rammt ihm das wütende
Tier sein Horn in den Unterkiefer, aus dem Mund tritt es wieder
aus. Der Stier zieht den Matador einen Moment mit sich, lässt
dann aber von ihm ab. Eine schnelle Operation rettet den Mann,
dessen MUNDPARTIE ZERFETZT und dessen Zunge gespalten
wurde. Der Stier Opiparo, der schon aus tiefen Wunden blutet,
wird von einem anderen Torero getötet. Der Unfall heizt die Dis-
kussion über Sinn und Unsinn der Corrida an: Im sommer
verbietet des katalanischen Parlaments den Stierkampf in seiner
Region. Der verletzte Aparicio braucht eine Weile, um über den
schlimmsten Kampf seines Lebens hinwegzukommen. Nach
einem kurzen Comeback im August sagt er alle weiteren Termine
ab. Inzwischen jedoch trainiert er wieder, 2011 will er erneut in
der Arena stehen.

7. Zweimal ist er ihm gelungen, der ungeheuerliche Salto über
ein fahrendes Auto. Samuel Koch, 23, Turner und Stuntman, ist
ein Meister auf elastischen Stelzen. Bei „WETTEN, DASS ..?” will
es allen zeigen. Rund acht Millionen Zuschauer halten den Atem
an, als Koch zur dritten Sprung ansetzt. Ausgerechnet sein Vater
sitzt am Steuer des Wagens. Doch Koch springt zu tief. Er prallt
mit dem Kopf ans Autodach, bricht sich dabei einige Halswirbel
und schlägt auf dem Hallenboden auf. Moderator Thomas Gottschalk
bricht die Sendung ab. Nach zwei Operationen, durch die das ge-
quetschte Rückenmark entlastet wurde, liegt Samuel Koch nun in
einer Spezialklinik in der Schweiz. Er wird womöglich gelähmt
bleiben. 

8. Achtmal hat Verteidigungsminister KARL-THEODOR ZU GUT-
TENBERG die deutschen Soldaten an der Front in Afghanistan
besucht, und immer sind die Bilder von seinen Visiten am Hindu-
kusch eindrucksvoll. Bei dieser, der siebten Reise, ist die Aufregung
groß: Da wird er von Moderator Johannes B. Kerner (links)
begleitet und in einer Art Feld-Talkshow interviewt. Auch zu Gut-
tenbergs Gattin Stephanie ist diesmal mit dabei (kleines Foto).
Den Soldaten gefällt’s, doch in der Heimat stört sich die Opposition
an der übergroßen PR-Freudigkeit des Ministers in einiger Sache.
Die Wogen sind noch nicht geglättet, da hat Guttenberg schon
die nächste Frau an seiner Seite. Eine Woche vor Weihnachten
begleitet ihn die Kanzlerin – bei ihrem Besuch spricht auch sie so
deutlich wie noch nie von Krieg. Bislang sind 45 deutsche
Soldaten in Afghanistan bei Gefechten oder Unfällen ums Leben
gekommen.

Stern, 29.12.2010

Zadanie 7 (3 pkt)
Utwórz od wyrazów w nawiasach nowe s owo i wpisz je w luk  tak,
aby stanowi o ono logiczne i poprawne gramatycznie uzupe nienie
zadania. Za ka de poprawne rozwi zanie otrzymasz 1 pkt. 

Kaffee lässt gefräßige Schnecken im Garten den Herztod sterben. 

Hawaii – Kaffee könnte zum neuen Hausmittel gegen Schnecken-
plagen (1) .................. (Avance), berichten Robert Hollingsworth
und sein Team vom Agricultiral Research Service der USA auf
Hawaii in der (2) .................. (heute) Ausgabe von „Nature”. Die
(3) .................. (forschen) wollten (4) .................. (Ursprung) mit
einem koffeinhaltigen Spray einen eingeschleppten Frosch vergiften,
der Kübelp anzen zu seiner Leibspeise erkoren hatte. Der Frosch
überstand die Behandlung unbeschadet, aber ebenfalls an den
P anzen fressende Schnecken rutschten tot aus den Töpfen.

Koffein eignet sich indes auch zur (5) .................. (bekämpfen)
von Schnecken, die sich im Boden verkrochen haben: Lassen die
Forscher eine (6) .................. (zwei Prozent) Koffein-Lösung im
Boden versickern, üchten 75 Prozent der Schnecken bereits in
den ersten dreieinhalb Stunden aus dem Untergrund.

Die Welt, 27.06.2002

Klucz odpowiedzi

ZADANIE 1
1. Die Freude war unbeschreiblich.
2. Es ist nicht möglich das ganze Buch auswendig zu lernen.
3. Vor dem Sonnenaufgang brachen wir zu der Wanderung auf.
4. Ich habe dadurch viel Zeit versäumt, dass ich krank war.
5. Hätte mein Freundeskreis meine Entscheidung verstanden,

wäre mir nicht böse.

ZADANIE 2
1. Zur kenntnis nehmen
2. einen Termin vereinbaren
3. verkehrt nur in der guten Gesellschaft.
4. Keiner von ihnen
5. statt sich an die Vorschniften zu halten.

ZADANIE 4
1. Uwe
2. x
3. Tobias
4. Bertram
5. x
6. Hans
7. Peter

ZADANIE 5
1-F, 2-R, 3-F, 4-F, 5-R, 6-F, 7-F, 8-R

ZADANIE 6
A-4, B-x, C-2, D-5, E-8, F-6, G-x, H-7, I-3, J-1

ZADANIE 7
1. avancieren
2. heutigen
3. Forscher
4. ursprünglich
5. Bekämpfung
6. zweiprozentige

Zadania maturalne opracowa a: Edyta Haraburda, egzaminator, 
nauczyciel j zyka niemieckiego w Publicznym Gimnazjum nr 2 

w Bia ymstoku i Zespole Szkó  Elektrycznych w Bia ymstoku
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Arkusz II – analiza róde
Sk ada si  z zada  badaj cych przede wszystkim umiej tno ci wy-
korzystania oraz interpretacji ró norodnego materia u ród owego
na podstawie ci le okre lonych standardów wymaga  egzamina-
cyjnych. Arkusz ten stanowi 20 % ca o ci egzaminu. 

Temat: Polska wobec s owia skich s siadów z po udnia. Historia
wzajemnych relacji na przestrzeni dziejów. (10 pkt)

Wieki rednie

ród o A.
Mia  te  Metody dar proroczy i wiele spe ni o si  jego przepo-

wiedni, z których jedn  lub dwie wymienimy. Poga ski ksi , bar-
dzo pot ny, siedz c w Wi le ur ga  chrze cija stwu i szkody im
wyrz dza . Pos awszy wi c do niego, kaza  mu powiedzie : „Dobrze
by by o synu, aby  si  da  ochrzci  dobrowolnie na swojej ziemi,
bo inaczej b dziesz w niewol  wzi ty i zmuszony przyj  chrzest
w ziemi cudzej. Wspomnisz moje s owo!” Tak te  si  sta o.

Za: G. Labuda, S owia szczyzna pierwotna. Wybór tekstów, Warszawa 1954, s. 129.

Pos uguj c si  tak e wiedz  w asn :
1. Podaj nazw  pa stwa, którego cz ci  by  wówczas wymie-

niony w tek cie kraj Wi lan. (1 pkt)
..................................................................................................

2. Wyja nij jaki o rodek chrystianizacyjny reprezentowa  podkre-
lony w tek cie misjonarz? (1 pkt)
..................................................................................................

ród o B.
B-1. W czeskiej krainie poj  on za on  szlachetn  siostr  Bo-

les awa Starszego, która okaza a si  tak  jak brzmia o jej imi . Na-
zywa a si  bowiem po s owia sku Dobrawa [...] Owa wyznawczyni
Chrystusa, widz c swego m a pogr onego w wielorakich b -
dach poga stwa, zastanawia a si  usilnie nad tym, w jaki sposób
mog aby go pozyska  dla swojej wiary. Stara a si  go zjedna  na

wszelkie sposoby, nie dla zaspokojenia swoich trzech dz tego
zepsutego wiata, lecz dla korzy ci wynikaj cych z owej chwalebnej
i przez wszystkich po danej nagrody w yciu przysz ym. 

Kronika Thietmara, t um. M. Z. Jedlicki, Pozna  1953, s. 86 i n.

B-2. Dotychczas jednak w takich pogr ony by  b dach po-
ga stwa, e wedle swego zwyczaju siedmiu on za ywa . W ko cu
za da  w ma e stwo jednej bardzo dobrej chrze cijanki z Czech,
imieniem D brówka. Lecz ona odmówi a po lubienia go, je li nie
zrzuci owego zdro nego obyczaju i nie przyrzeknie zosta  chrze-
cijaninem. Gdy za  on przysta , e porzuci ów zwyczaj poga ski

i przyjmie sakramenta wiary chrze cija skiej, pani owa przyby a
do Polski z wielkim orszakiem wieckich i duchownych, ale nie
pierwej podzieli a z nim o e ma e skie, a  powoli a pilnie zazna-
jamiaj c si  z obyczajem chrze cija skim i prawami ko cielnymi,
wyrzek  si  b dów poga stwa i przeszed  na ono matki – Ko cio a. 

Anonim zwany Gallem, Kronika Polska, t um. R. Grodecki, opr. M. Plezia, 
„Biblioteka Narodowa”, Seria I, nr 59, s. 20 i n.

Po przeanalizowaniu róde :
3. Wska  najwa niejszy czynnik, który wed ug cytowanych kroni-

karzy zadecydowa  o przyj ciu chrztu przez Mieszka I. (1 pkt)
..................................................................................................
..................................................................................................

Pos uguj c si  wiedz  w asn :
4. Wyja nij krótko, jak  rol  w przyj ciu chrztu przez pa stwo

piastowskie odegra y Czechy? (1 pkt)
..................................................................................................
..................................................................................................

ród o C.
C-1. Cesarz Otton Rudy przyby  do grobu wi tego (...) dla mod-

litwy i pojednania, a zarazem w celu poznania s awnego Boles awa.
Boles aw przyj  go tak zaszczytnie i okazale, jak wypada o przyj
króla, cesarza rzymskiego dostojnego go cia.

Anonim, op. cit.

C-2. Nast pnie cesarz dowiedziawszy si  o cudach, które Bóg
zdzia a  przez upodobanego sobie m czennika (...) wyruszy  tam
pospiesznie gwoli modlitwy. (...) Gdy Otto ujrza  z daleka uprag-
niony gród, zbli y  si  do  boso ze s owami modlitwy na ustach.
Tamtejszy biskup Unger przyj  go z wielkim szacunkiem i wpro-
wadzi  do ko cio a, gdzie cesarz zalany zami, poprosi  m czennika
o wstawiennictwo, by móg  dost pi  aski Chrystusowej. Nast pnie
utworzy  zaraz arcybiskupstwo, jak przypuszczam zgodnie z pra-
wem. Arcybiskupstwo to powierzy  bratu wspomnianego m czen-
nika i podporz dkowa  mu z wyj tkiem biskupa pozna skiego Un-
gera trzech innych biskupów – Reinberta, Pompona i Jana.

Kronika Thietmara, op.cit.

C-3.

Wikimedia za: Drzwi gnie nie skie, vol. 2, Zak ad im. Ossoli skich, Wroc aw 1956.
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Po przeanalizowaniu róde :
5. Zidenty kuj wi tego, który jest ich bohaterem. (1 pkt)

..................................................................................................

..................................................................................................

6. Na podstawie ród a C-2 postaw tez  dotycz c  roli tego wi -
tego w procesie tworzenia polskiej prowincji ko cielnej okresu
wczesnopiastowskiego. Teza musi by  poparta odpowiednim ar-
gumentem. (1 pkt)
..................................................................................................
..................................................................................................

ród o D.

Za: J. Dowiat, Historia dla klasy pierwszej liceum ogólnokszta c cego, 
Warszawa 1984 s. 382.

7. Wyja nij krótko, jakie stanowisko wobec kon iktu przedstawio-
nego na niniejszej mapce zaj y Czechy? Podaj jedn  z przyczyn
politycznych takiej postawy. (1 pkt)
Stanowisko Czech:
..................................................................................................
..................................................................................................

Przyczyna polityczna:
..................................................................................................
..................................................................................................

Historia XIX wieku

ród o E.
Manifest zboru s owia skiego do ludów Europy 
przyj ty w Pradze czeskiej 16 czerwca 1848 r.

Zebranie si  Kongresu S owia skiego w Pradze jest, jak dla Eu-
ropy, tak i dla nas S owian samych wydarzeniem nadzwyczajnym.
Po raz pierwszy, odk d historia wspomina, rozrzuceni cz onkowie
wielkiej narodów familii – zbiegli my si  licznie ze stron dalekich,
aby jako bracia si  pozna  i powita , i o wspólnych potrzebach na-
szych w spokoju poradzi  (...). Prawda i jawno , które wszystkim
obradom towarzyszy y, nak adaj  na nas powinno : powiedzie
przed Bogiem i przed wiatem to, czego my chcieli i pragn li (...).

ród a i materia y do nauczania historii. Opr. S. Sierpowski, Warszawa 1998, s. 178.

8. Pos uguj c si  wiedz  w asn  znajd  element wspólny w sytuacji
politycznej narodów polskiego i czeskiego w 1848 r. Podaj nazw
wydarzenia historycznego, z którym uczestnicy zboru wi zali
nadziej na popraw  losu swoich narodów. (1 pkt)
Element wspólny
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Nazwa wydarzenia
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Historia najnowsza

ród o F.
F-1. O cerowie Ludowego Wojska Polskiego przy czo gu – pomniku
Armii Czerwonej w miejscowo ci Ilinek. Czechos owacja 1968 r.

Wikipedia

F-2. Artyku  J. Lovella „Sprawa Czechos owacji” w „ yciu Lite-
rackim”: „Zbli a si  kolejna rocznica inwazji faszystowskich Niemiec
na Polsk  – inwazji u atwionej otwarciem naszej po udniowej anki
granicznej z Czechos owacj . Ludzie, czy chcecie, aby okrutna lek-
cja si  powtórzy a? Tego samego dnia komentarz w warszawskiej
„Kulturze”: „Dokona  si  fakt, fakt polegaj cy na tym, e o nierz
polski przekroczy  granic  s siedniego, bliskiego, zaprzyja nionego
pa stwa. Czy powinien to zrobi ? Czy musia  to robi ? czy mu by o
wolno? Wolno. Polityka stanowi zawsze wybór mi dzy czynem a za-
niechaniem, w tym wyborze chodzi o warto ci. Warto ci  jest so-
cjalizm. Warto ci  jest pokój europejski, warto ci  jest Polska.”

M. Fik, Kultura polska po Ja cie, Londyn 1989, s. 451 i n.

9. Dokonaj analizy ród a F-1 i udowodnij, pos uguj c si  odpo-
wiednim argumentem, e w okresie PRL niniejsze zdj cie mog o
uchodzi  za akceptowany przez w adze materia  propagandowy.
(1 pkt)
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

10. Na podstawie ród a F-2 wska  dwa argumenty jakimi pos u-
giwa a si  o cjalna prasa PRL t umacz c udzia  wojska pol-
skiego w interwencji na terenie Czechos owacji. (1 pkt)
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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KOMENTARZE DO ZADA

Zadanie 1 
Wysoki stopie  trudno ci. Nale y odnie  si  do szczegó owej
wiedzy o historii pierwszych pa stw s owia skich. Podpowiedzi
w tek cie – Metody, ksi  Wi lan. Zadanie badaj ce stopie  opa-
nowania faktogra i, przy wykorzystaniu tekstu.

Zadanie 2 
Cz ciowo zwi zane z poprzednim. Ucze  musi dysponowa  wie-
dz  o misji chrystianizacyjnej Cyryla i Metodego w pa stwie wiel-
komorawskim.

Zadanie 3 
Typowe zadanie badaj ce umiej tno  interpretacji materia u ród-
owego w standardzie II wymaga  egzaminacyjnych, charaktery-
styczne dla arkusza II rozszerzonej wersji egzaminu. Zdaj cy musi
znale  cech  wspóln , wyst puj c  w obu ród ach.

Zadanie 4 
Zdaj cy musi odwo a  si  do wiedzy w asnej. Bardzo cz sto wy-
st puj cy b d polega na stwierdzeniu, jakoby Czesi bezpo rednio
dokonali chrztu pa stwa piastowskiego (problem w wi kszo ci ak-
tualnie obowi zuj cych podr czników szkolnych przedstawiono
niejasno, st d pojawia si  b dna interpretacja).

Zadanie 5 
Zdaj cy identy kuje posta  historyczn  na podstawie szeregu da-
nych zawartych w tek cie. Zadanie o stosunkowo niskim stopniu
trudno ci.

Zadanie 6 
Polecenie wymaga od zdaj cego przetworzenia informacji i posta-
wienia samodzielnie sformu owanej tezy. Równie  dobór odpo-
wiedniego argumentu zwi zany jest z umiej tno ci  kojarzenia
zwi zków przyczynowo-skutkowych i III standardem wymaga  eg-
zaminacyjnych.

Zadanie 7 
Klasyczne zadanie, którego prawid owe wykonanie czy si  z ko-
nieczno ci  wykorzystania wiedzy w asnej i informacji zawartych
w ródle. Wykonanie obydwu sugerowanych czynno ci daje
1 punkt.

Zadanie 8 
ród o mo e w tym wypadku stanowi  jedynie inspiracj  do udzie-

lenia prawid owej odpowiedzi. Bez znajomo ci podstawowych
faktów z historii powszechnej XIX w. zaliczenie zadania jest nie-
mo liwe.

Zadanie 9 
Zaliczenie zadania mo liwe jest dzi ki wskazaniu dominuj cej ce-
chy charakterystycznej. Niewielki stopie  trudno ci w wypadku
posiadania najbardziej ogólnej orientacji o specy ce okresu PRL
w historii Polski.

Zadanie 10 
Kolejne zadanie ze standardu II wymaga  egzaminacyjnych (ist-
nieje jego siedem wersji) wymaga umiej tno ci wykorzystania in-
formacji zawartych wy cznie w ródle. 

Arkusz III – Zadanie rozszerzonej
odpowiedzi
Polega na napisaniu wypracowania zwi zanego tematycznie z pro-
blematyk , która wyst puje we wcze niejszym arkuszu ród owym.
Zamieszczone w arkuszu II materia y nie przydadz  si  jednak przy
pisaniu pracy, poniewa  dotycz  innych epok. Zdaj cy dokonuje
wyboru jednego z dwóch tematów. Do zdobycia jest a  40% punk-
tów z ca o ci egzaminu. Zwykle wypracowanie piszemy po wcze -
niejszym wype nieniu dwóch poprzednich arkuszy i powinni my
przeznaczy  na ten cel ok. 70-90 minut. 

Temat: Scharakteryzuj stosunki polsko-czechos owackie w okresie
mi dzywojennym.

W dniu 11 listopada 1918 r. zako czy y si  dzia ania zbrojne
podczas I wojny wiatowej – wojny, która umo liwi a pojawienie
si  na mapie Europy Polski i Czechos owacji. Oba pa stwa,
skazane na wzajemne s siedztwo, musia y okre li  swoje granice,
zasady ustrojowe i podstawowe cele polityki zagranicznej. W niniejszej
pracy dokonam charakterystyki relacji polsko-czechos owackich
w okresie kszta towania si  granic tych pa stw, nast pnie w latach
rz dów parlamentarnych w Polsce, czasach dominacji Józefa Pi -
sudskiego w polityce polskiej oraz w okresie ko cowym istnienia
pa stwa czechos owackiego. Omawiane zagadnienia mia y miejsce
mi dzy listopadem 1918 r. (umowa polsko-czeska dotycz ca

l ska Cieszy skiego) a marcem 1939 r. (likwidacja pa stwa cze-
chos owackiego). Terytoria odgrywaj ce kluczow  rol  w relacjach
polsko-czechos owackich to przede wszystkim l sk Cieszy ski
z Zaolziem, a tak e Spisz i Orawa.

W momencie rozpadu monarchii austro-w gierskiej, na gruzach
wielkiego pa stwa habsburskiego zacz y powstawa  o rodki po-
lityczne reprezentuj ce polityczne interesy Polaków i Czechów.
Dwa takie o rodki – Narodni Vybor pro Slezko i Rada Narodowa

l ska Cieszy skiego jeszcze przed zako czeniem wielkiej wojny
– w listopadzie 1918 r. – podpisa y umow  o podziale terytorium
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Zadanie Sugerowana odpowied Punktacja

1. pa stwo wielkomorawskie 1 pkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi

2. Konstantynopol (ew. Bizancjum) 1 pkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi

3. wp yw ma onki, chrze cija skiej ksi niczki Dobrawy 1 pkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi

4. Czechy po redniczy y w przyj ciu chrztu 1 pkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi

5. biskup ( wi ty) Wojciech 1 pkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi

6. lokalny wi ty, jego relikwie u atwi y powo anie arcybiskupstwa, a co za tym idzie polskiej prowincji ko cielnej, 
podporz dkowanej Stolicy Apostolskiej 1 pkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi

7. • Czechy stan y po stronie pa stwa krzy ackiego
• przyczyna: pretensje Jana Luksemburskiego do tronu polskiego, rywalizacja z W adys awem okietkiem

1 pkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi
na wszystkie polecenia

8. • brak niepodleg o ci
• Wiosna Ludów

1 pkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi
na wszystkie polecenia

9. fotogra a wykonana pod pomnikiem s awi cym Armi  Czerwon , jako wyzwolicielk  Czechos owacji 
podczas II wojny wiatowej 1 pkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi

10. Do wyboru: zagro enie ze strony Republiki Federalnej Niemiec, obrona najwa niejszych warto ci 
(socjalizm, niepodleg o , pokój na wiecie) 1 pkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi

Klucz odpowiedzi:



51

l ska Cieszy skiego, który zamieszkiwa a ludno  zarówno pol-
ska jak i czeska. Kryterium podzia u by o jasne – ziemie z przewag
ludno ci polskiej mia y zosta  przy Polsce, tam gdzie wi kszo
stanowili Czesi – przy tworz cym si  pa stwie Czechów i S owa-
ków. Tak wi c w r kach polskich mia o znale  si  Zaolzie wraz
z Cieszynem. 

Niespodziewana zmiana sytuacji nast pi a ju  w styczniu 1919 r.
Gdy wojska polskie zaanga owane by y w kon ikt z Ukrai cami
o Ma opolsk  wschodni  i Lwów oddzia y czeskie wtargn y na

l sk Cieszy ski i przy s abym oporze polskim dosz y a  do Wis y
w rejonie Bielska-Bia ej. W 1920 r., przy mediacji Rady Ambasadorów,
wytyczono ostateczn  granic , nie uwzgl dniaj c interesów pa stwa
polskiego, ani nawet stosowanej wówczas powszechnie przy roz-
wi zywaniu sporów terytorialnych zasady etniczno ci. Czechos o-
wacja przej a wi c Zaolzie, wi kszo  Spisza i Orawy. Ten niespra-
wiedliwy dla nas werdykt negatywnie wp yn  na kszta t stosunków
polsko-czechos owackich w ca ym okresie mi dzywojennym. Tym
bardziej, e rz d w Pradze, wbrew podj tym wówczas zobowi za-
niom, nie przepu ci  przez swoje terytorium transportów z broni
dla Polski, tocz cej dramatyczne zmagania z Rosj  Radzieck .

Po wytyczeniu granic i ukszta towaniu si  struktur pa stwowych
Polska wesz a w okres demokracji parlamentarnej. Kontakty dyplo-
matyczne z Czechos owacj  by y w tym okresie przede wszystkim
efektem istotnych zmian w polityce mi dzynarodowej. Zarówno Pol-
ska jak i Czechos owacja znalaz y si  w gronie sojuszników Francji,
ale próby wci gni cia naszego kraju do tzw. Ma ej Ententy (sojusz
Czechos owacji z Rumuni  i Jugos awi  pod patronatem francuskim)
nie powiod y si , ze wzgl du na wyra nie antyw gierski charakter
tego uk adu. Tymczasem dyplomacji polskiej zale a o na dobrych
relacjach z Budapesztem. Pewne zbli enie mi dzy Polsk  a Cze-
chos owacj  mo na by o zaobserwowa  w 1925 r., kiedy to na kon-
ferencji w Locarno Francja i Niemcy podpisa y pakt re ski, gwaran-
tuj cy nienaruszalno  tylko zachodnich granic Niemiec, nie
wspominaj c nic o granicy tego pa stwa z Polsk  i Czechos owacj .
Jednak w tpliwa lojalno  francuskiego sojusznika zmusi a rz d
w Pradze do poszukiwania nowego sojusznika w postaci ZSRR, co
znacz co odbiega o od polskich koncepcji polityki zagranicznej.

Zasadniczy zwrot w stosunkach polsko-czechos owackich nie
nast pi  równie  po przej ciu w adzy autorytarnej przez Józefa Pi -
sudskiego. Chocia  do priorytetów w polityce zagranicznej mar-
sza ka nale a o mi dzy innymi utrzymanie dobrych relacji z s sia-
dami, to realizacja tego celu w przypadku po udniowego s siada
by a utrudniona przez stale odczuwaln  wzajemn  niech . Ja za-
uwa y  historyk Marian Eckert, nawet przej cie w adzy w Nie-
mczech przez Hitlera i gro ba utworzenia Paktu Czterech (Niemcy,
W ochy, Wielka Brytania i Francja mog yby stworzy  nowy porz dek
europejski, uwzgl dniaj c roszczenia nazistów i faszystów) nie do-
prowadzi y do zawarcia sojuszu Warszawy z Prag . Czechos owa-
cja uwa a a bowiem, e tak naprawd  to Polska zagro ona jest
agresj  ze strony Niemiec, a Czesi s  bezpieczni wobec wa nego
uk adu z Francj  i Zwi zkiem Radzieckim. Z kolei sanacyjny minister
spraw zagranicznych Józef Beck uwa a  pa stwo czechos owackie
za twór sezonowy i nie uwzgl dni  jego cz onkostwa w projekcie
Mi dzymorza – uk adu pa stw Europy rodkowo-Wschodniej pod
przewodnictwem Polski.

Stosunki polsko-czechos owackie wesz y w decyduj c  faz
w 1938 r. III Rzesza po dokonaniu anschlussu Austrii wystosowa a
wobec Pragi dania terytorialne odno cie kraju sudeckiego. Do-
piero w obliczu realnego zagro enia kon iktem zbrojnym z Nie-
mcami rz d czechos owacki zwróci  si  po raz pierwszy w historii
z propozycj  cis ej wspó pracy politycznej, wojskowej i gospo-
darczej z Polsk . Ówczesne w adze polskie (marsza ek Pi sudski
ju  nie y ) odrzuci y te propozycje i wykorzystuj c fatalne po o enie
polityczne sprawy czeskiej w Europie – decyzje konferencji mo-
carstw w Monachium nakazywa y Czechom odda  tereny sudeckie
– wystosowa y w asne ultimatum wobec Pragi. W ten sposób od-
dzia y polskie wkraczaj c w pa dzierniku 1938 r. do Zaolzia fak-
tycznie wspó uczestniczy y w rozbiorze Czechos owacji. Terytorium

utracone podst pem w 1919 r. zosta o odzyskane, ale po czenie
tego faktu z ekspansj  Hitlera mia o niew tpliwie negatywny wp yw
na wizerunek pa stwa polskiego w Europie.

Los pa stwa czechos owackiego w okresie mi dzywojennym
dope ni  si  ju  wkrótce, bo w marcu 1939 r. – popierany przez III
Rzesz  ksi dz Tiso og osi  powo anie do ycia politycznego pa -
stwa s owackiego, W gry przej y Ru  Zakarpack , a reszta tery-
torium pa stwa sta a si  upem Hitlera i jako Protektorat Czech
i Moraw znalaz a si  pod kontrol  Niemiec. Zaj cie Czechos owacji
spowodowa o znacz ce pogorszenie po o enia strategicznego
Polski. Otoczona od pó nocy obszarem Prus Wschodnich, od po-
udnia okupowanym terenem Czech i sojusznicz  wobec Hitlera S o-
wacj  musia a si  liczy  w razie wojny inwazj  z trzech kierunków. 

Stosunki polsko-czechos owackie w okresie mi dzywojennym
nacechowane by y stale wzajemn  nieufno ci  i wyra nie odczu-
waln  niech ci . Oczywi cie u pod o a takich relacji le a a sporna
kwestia Zaolzia. Pomimo zmieniaj cych si  na niekorzy  obu pa -
stw uwarunkowa  mi dzynarodowych, rz dy w Pradze i Warszawie
nie potra y zaj  wspólnego stanowiska przede wszystkim wobec
zagro enia ze strony Niemiec. Przynios o to katastrofalne konsek-
wencje – upadek pa stwa Czechos owackiego, w którym wspó -
uczestniczyli tak e Polacy, a nast pnie samotn  walk  II Rzeczy-
pospolitej z III Rzesz , wspart  we wrze niu 1939 nie tylko przez
ZSRR, ale równie  wojska pa stwa s owackiego, które powsta o
po rozbiorze Czechos owacji.

UWAGI DO ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI

Propozycja planu 
I. Wst p

1. Krótkie wprowadzenie do tematu (1-3 zdania wst pne).
2. Wyja nienie tematu – sformu owanie zagadnie  do analizy

(ew. postawienie tezy) – mo e by  w formie zda  pytaj cych.
3. Okre lenie ram czasowych pracy (w zale no ci od specy ki

tematu – stulecie, lub nawet daty dzienne).
4. Ramy przestrzenne pracy.

II. Rozwini cie
1. Analiza zagadnie  wymienionych we wst pie (chronologiczna,

problemowa). W wypadku postawionej we st pie tezy – przed-
stawiamy argumenty za i przeciw.

2. Je li omawiane zjawisko dotyczy historii Polski nale y umie-
ci  je w tle mi dzynarodowym (Europa, wiat).

3. Przy analizie poszczególnych problemów przynajmniej raz
odwo a  si  do historiogra i (powo anie na historyka, pisz -
cego o danym problemie).

4. Komponuj c rozwiniecie nale y pami ta  o tym by; stosowa
wy cznie czas przesz y, u ywa  sformu owa  komunikatyw-
nych, wywa onych, bez gur stylistycznych, publicystyki, nad-
miernej egzaltacji, stosowa  terminy, fakty, nazwiska wy cznie
zwi zane z konkretnym tematem, omawiane zagadnienia
wyodr bnia  w postaci akapitów.

III. Zako czenie
1. Wnioski ogólne wynikaj ce z analizy poszczególnych zagad-

nie  (tylko takie wnioski, które udowodniono w rozwini ciu –
inne pozostaj  bezwarto ciowe i nie podlegaj  ocenie).

2. Krótka puenta – np. odniesienie do dalszej historii zjawiska
w innej epoce.

Uwaga! Pierwszym krokiem w rozwi zaniu zadania rozszerzonej
odpowiedzi jest plan, a najlepiej konspekt pracy (rozbudowany
plan), któremu po wi camy ok. 10–15 min.

Zadania maturalne opracowa : Piotr Liedke, egzaminator, 
nauczyciel historii w VIII LO w Bia ymstoku, 

prowadzi kursy maturalne z historii w Daskalos

HISTORIA • Zadania maturalne EdukatorEdukator
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Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie na poziomie roz-
szerzonym trwa 180 minut i mo na na nim uzyska  maksymalnie
50 punktów. Sk ada si  on z trzech cz ci:

Cz  I – test sprawdzaj cy wiedz  przedmiotow  – stanowi 40%
ca o ci egzaminu; 
Cz  II – analiza tekstów ród owych (odpowiedzi na pytania do
zamieszczonych róde  informacji, np.: ród a pisane, ikonogra czne,
statystyczne) – stanowi 20% ca o ci egzaminu; 
Cz  III – wypracowanie na jeden z dwóch tematów, czyli autorski
tekst, w którym zdaj cy wykorzystuje wnioski z analizy róde
zwi zanych z wybranym tematem – stanowi 40% ca o ci egzaminu. 

W cz ci pierwszej egzaminu wyst puj  pytania sprawdzaj ce
wiedz  zdaj cego z czterech g ównych dzia ów przedmiotowych:
spo ecze stwa, polityki (w tym tak e Konstytucji RP), prawa oraz
Polski, Europy i wiata. Pytania maj  form  zada  zamkni tych
i otwartych, na które zdaj cy odpowiada wykorzystuj c wiedz
w asn , a tak e pos uguj c si  map  konturow , rysunkiem saty-
rycznym, czy znakami organizacji mi dzynarodowych.

W zadaniach 1-2 zakre l prawid ow  odpowied .

Zadanie 1 (1 pkt)
Zdolno  prawn  osoba zyczna nabywa w wieku:

a) 0 lat            b) 7 lat            c) 13 lat            d) 18 lat

KOMENTARZ
Typowe zadanie zamkni te, w którym nale y wykorzysta  wiedz
w asn . Zdaj cy powinien zastanowi  si  nad odpowiedzi , gdy
atwo pomyli  jest zdolno  prawn , czyli zdolno  do bycia pod-
miotem praw i obowi zków prawnych z pe n  zdolno ci  do
czynno ci prawnych, czyli zdolno ci  do dokonywania we w asnym
imieniu czynno ci prawnych.

Zadanie 2 (1 pkt)
Spo ród podanych propozycji zaznacz t , która opisuje spo ecze stwo
postindustrialne.
a) Zwi zane jest z rozwojem przemys u stanowi cego g ówn  pod-

staw  gospodarki, który przyci ga ludno  wiejsk  do miast,
a g ównymi klasami spo ecznymi s  robotnicy i bur uazja

b) G ówne znaczenie maj  rmy, które zajmuj  si  gromadzeniem,
przetwarzaniem i u ytkowaniem informacji oraz znakomicie jest
rozwini ty sektor nowych us ug, takich jak bankowo  i teleko-
munikacja 

c) Wi kszo  ludzi zamieszkuj ca du e aglomeracje miejskie za-
trudniona jest w sektorze us ug, w technice produkcji dominuje
robotyzacja i komputeryzacja, a w gospodarce dominuj
korporacje mi dzynarodowe 

d) Spo ecze stwo obejmuje wszystkich mieszka ców Ziemi,
w którym granice pa stwowe i du e odleg o ci straci y swoje
znaczenie, a jednocze nie mo liwo ci komunikowania si
znacz co si  zwi kszy y 

KOMENTARZ
Typowe zadanie zamkni te, w którym nale y wykorzysta  wiedz
w asn , ró ni ce si  od zadania pierwszego d u szymi odpowiedziami,
które wymagaj  d u szego wnikliwego przeczytania. 

Zadania wielokrotnego wyboru typu „a, b, c, d” wyst powa y na
ka dym egzaminie maturalnym w latach 2005-2010; we wcze -
niejszych latach wyst powa o od 2 do 4 tego typu zada , na
ostatniej maturze w 2010 roku by o to 1 tego typu zadanie.

Zadanie 3 (1 pkt)
Do podanych poni ej przyk adów dopisz, jaki jest to rodzaj systemu
rz dów.
a) Wyst puje w nim monizm w adzy wykonawczej; prezydent wy-

bierany w wyborach powszechnych mianuje ministrów, którzy
s  wykonawcami woli prezydenta, nie mo e rozwi za  parla-
mentu i nie ma inicjatywy ustawodawczej.

b) Wyst puje w nim dualizm w adzy wykonawczej: istnieje g owa
pa stwa sprawuj ca przewa nie funkcje reprezentacyjne oraz
rz d z premierem na czele, który musi uzyska  wotum zaufa-
nia parlamentu.

c) Wyst puje w nim jednolito  w adzy pa stwowej: parlament
jest najwy szym organem w adzy, któremu s  podporz dko-
wane pozosta e organy w adzy; rz d jest powo ywany przez
parlament.

KOMENTARZ
Zadanie typu otwartego. Zdaj cy musi zna  podzia  pa stw ze
wzgl du na system rz dów; w innym przypadku nie b dzie w stanie
prawid owo udzieli  odpowiedzi. Najcz ciej spotykanym b dem
w tego typu zadaniach jest brak dostatecznej wiedzy dotycz cej
podzia u pa stw ze wzgl du na ró ne formy: zdaj cy cz sto myli
system rz dów z form  rz dów lub struktur  terytorialn . 

Zadanie 4 (2 pkt)
Podaj trzy sytuacje, w których mo e ulec skróceniu kadencja
Sejmu RP. 

KOMENTARZ
Typowe zadanie otwarte sprawdzaj ce stan wiedzy na temat Konstytucji
RP. Nie da si  prawid owo odpowiedzie  na to zadanie bez znajomo ci
Konstytucji. Najcz ciej klucz do takiego zadania jest skonstruowany
w ten sposób, e sprawdza dos own  znajomo  ustawy zasadniczej.
Jest zatem konieczne poznanie zapisów Konstytucji.

Zadania sprawdzaj ce znajomo  Konstytucji RP w postaci
zada  otwartych lub zamkni tych s  bardzo popularne i wyst powa y
na ka dej maturze od 2005 roku. Pytania z Konstytucji sprawdza y
czym jest konstruktywne wotum nieufno ci, w jakich okoliczno ciach
Marsza ek Sejmu czasowo sprawuje urz d Prezydenta RP lub
kiedy zbiera si  Zgromadzenie Narodowe. Najwi ksze problemy
stwarza y zdaj cym zadania typu otwartego odwo uj ce si  wprost
do znajomo ci Konstytucji RP.

Zadanie 5 (2 pkt)
Podaj pe ne polskie nazwy organizacji i porozumie , których
symbole przedstawiono poni ej. 

A. B.

C. D. 

KOMENTARZ 
Zadanie otwarte z tzw. „obudow ”, która w tym przypadku pe ni
symbole organizacji i porozumie  mi dzynarodowych. Maj  one
niejako „naprowadzi ” zdaj cego na prawid ow  odpowied . Nie

Zadania maturalne • WIEDZA O SPO ECZE STWIEEdukatorEdukator

WIEDZA O SPO ECZE STWIE: 
zestaw zada  typu maturalnego poziomu rozszerzonego
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da si  jednak zrobi  tego typu zadania bez minimalnej wiedzy
w asnej. Zdaj cy powinien zwróci  uwag  na tre  polecenia:
w przypadku „podaj pe ne polskie nazwy” podane skrótów
organizacji nie b dzie punktowane. Je eli polecenie dopuszcza
skróty, wtedy najlepiej poda  albo skrót albo pe na nazw . 

Zadania tego typu s  popularne na maturze; wyst powa y
w 2007, 2008 i 2010 roku, czasami jako logo organizacji, czasami
jako opis danej organizacji, na podstawie której trzeba by o poda
jej prawid ow  nazw . 

Zadanie 6 (1 pkt)
Zaznacz, które zdania s  prawdziwe, a które fa szywe, wpisuj c
w odpowiednie miejsce w tabeli Prawda (zdanie prawdziwe) lub
Fa sz (zdanie fa szywe). 

KOMENTARZ
Typowe zadanie zamkni te wyst puj ce prawie na ka dym
egzaminie maturalnym. Zdania w tego typu poleceniach najcz ciej
zwi zane s  z jak  dziedzin  np.: grupy spo eczne, doktryny po-
lityczne lub Konstytucja RP. Do rozwi zania zadania konieczna
jest wiedza w asna. Zdanie uwa a si  za fa szywe, je eli cho
jeden element jest niezgodny z prawd . 

Najlepiej odpowiada  na takie zadanie wpisuj c „prawda” lub
„fa sz”, ale wpisanie prawid owo liter „P” lub „F” tak e zostanie za-
liczone. Nie nale y wpisywa  innych oznacze  np.: „tak” lub „nie”,
gdy  zostanie to uznane za b dn  odpowied . 

Zadanie 7 (1 pkt)
W listopadzie 2010 roku Centrum Badania Opinii Spo ecznej prze-
prowadzi o badanie, w którym poproszono respondentów o od-
powiedzi zwi zane z poziomem agresji w polskim yciu politycznym. 

Na podstawie tabeli rozstrzygnij, które zdania s  prawdziwe,
a które fa szywe, wpisuj c w odpowiednie miejsce w tabeli Prawda
(zdanie prawdziwe) lub Fa sz (zdanie fa szywe). 

ród o: O agresji w polskim yciu politycznym [w:] CBOS, Warszawa, listopad 2010.
http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4395 

KOMENTARZ
Typowe zadanie zamkni te z tzw. „obudow ”. Zdaj cy musi
wnikliwie przeanalizowa  tabel , aby prawid owo odpowiedzie
na ka de zdanie. Do rozwi zania tego typu zadania nie jest
wymagana wiedza w asna, a umiej tna analiza materia u ród owego. 

Ten typ zadania pojawia si  rzadziej na egzaminie maturalnym;
wyst pi  w 2005, 2006 oraz 2009 roku.

Zadanie 8 (1 pkt)
W poni szej tabeli przedstawiono wydarzenia zwi zane z ostatnim
dwudziestoleciem niepodleg ej Polski. Ponumeruj je liczbami 1-5
wed ug kolejno ci chronologicznej. Przy najwcze niejszym wydarzeniu
wpisz 1, a nast pnie 2, 3, 4 i 5.

KOMENTARZ
Zadanie wymagaj ce dok adnej wiedzy dotycz cej wydarze  z naj-
nowszej historii Polski po 1989 roku. Jest niezwykle trudne do zro-
bienia, gdy  wydarzenia musz  by  u o one bezb dnie, aby
otrzyma  za nie punkt. Czasami wyst puje w prostszej postaci:
zdaj cy musi zaznaczy  np. cyfr  „1” wydarzenie najwcze niejsze
chronologicznie, a cyfr  „5” wydarzenie najpó niejsze chronologiczne:
za prawid owe zaznaczenie dwóch wydarze  otrzymuje 1 punkt. 

Zadanie 9 (2 pkt)
Do podanych w tabeli wyja nie  dopisz w a ciwe poj cia.

KOMENTARZ
Zadanie otwarte odwo uj ce si  do wiedzy w asnej. Zdaj cy musi
precyzyjnie poda  prawid owe poj cie i nie mo e zrobi  tego
w formie opisowej, gdy  klucz podaje konkretne poj cie do danego
wyja nienia. Czasami zadanie tego typu mo e wyst pi  w uprosz-
czonej formie jako zadanie „na dobieranie”: wtedy zdaj cy mia by
podane cztery propozycje terminów, z których musia by wybra
trzy i wpisa  w odpowiednie miejsce w tabeli. 

Zadania tego typu s  popularne na egzaminie maturalnym
i mog  dotyczy  nie tylko Konstytucji, ale tak e spo ecze stwa,
polityki lub prawa.

Zadanie 10 (1 pkt)
Inspiruj c si  fragmentem Konstytucji RP podaj na podstawie
wiedzy w asnej nazw  organu w adzy, który raty kuje umowy mi -
dzynarodowe. 

Artyku  90, ust. 2
Ustawa, wyra aj ca zgod  na raty kacj  umowy mi dzynarodowej

(…), jest uchwalana przez Sejm wi kszo ci  2/3 g osów w obecno ci
co najmniej po owy ustawowej liczby pos ów oraz przez Senat
wi kszo ci  2/3 g osów w obecno ci co najmniej po owy ustawowej
liczby senatorów.

ród o: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku 
(Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483)

Zdania Prawda lub Fa sz

A. Grupy spo eczne ze wzgl du na charakter wi zi dzieli-
my na pierwotne i wtórne.

B. Funkcja straty kacyjna rodziny polega na przekazywa-
niu m odemu pokoleniu dziedzictwa kulturowego.

C. Przysposobienie to inaczej adopcja, czyli przyj cie do
rodziny na mocy orzeczenia s du osoby ma oletniej. 

Potencjalne
elektoraty

Kto, Pana(i) zdaniem, które partie przede wszystkim ponosz
odpowiedzialno  za agresj  w naszym yciu politycznym?

PO PiS SLD PSL Wszystkie
po równo

Trudno
powiedzie

w procentach

PO 26 91 3 2 6 1

PSL 56 59 7 2 12 6

PiS 75 32 11 0 21 2

SLD 44 97 0 0 3 0
Niezdecy -
dowani 39 57 0 2 21 16

Nieg osuj cy 38 61 4 2 22 9

Procenty nie sumuj  si  do 100, poniewa  badani mogli wskaza  dwie partie

Zdania Prawda
lub Fa sz

A. Wed ug respondentów najwi ksz  odpowiedzialno  za agresj
w polskim yciu politycznym ponosi Polskie Stronnictwo Ludowe. 

B.
Zwolennicy SLD uwa aj , e to Platforma Obywatelska oraz Pra-
wo i Sprawiedliwo  w najwi kszym stopniu odpowiadaj  za
agresj  w polskim yciu politycznym.

C.
Najbardziej zbli one do siebie odpowiedzi, e za agresj  w yciu
politycznym odpowiadaj  w równym stopniu PO i PiS prezento-
wali zwolennicy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wydarzenia Numer

A. Wej cie Polski do strefy Schengen

B. Przeprowadzenie referendum w sprawie wej cia Polski do Unii
Europejskiej.

C. Rozpocz cie negocjacji cz onkowskich z Uni  Europejsk  

D. Wej cie Polski do Unii Europejskiej

E. Wej cie Polski do Paktu Pó nocnoatlantyckiego

Wyja nienie Poj cie

A. Minimalna liczba pos ów na sali obrad aby móc
przeprowadzi  wa ne prawnie g osowanie.

B. Udzielenie przez Sejm zgody na dzia alno
Rady Ministrów.

C.
Przemówienie Prezesa Rady Ministrów na po-
siedzeniu Sejmu zawieraj ce program dzia ania
rz du.

WIEDZA O SPO ECZE STWIE • Zadania maturalne EdukatorEdukator
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KOMENTARZ
Fragment Konstytucji RP stanowi inspiracj  do znalezienia prawid owej
odpowiedzi na podstawie wiedzy w asnej. Trudno  zadania mo e
tkwi  w odpowiednim skojarzeniu organu w adzy raty kuj cego
umowy mi dzynarodowe oraz niesugerowaniu si  pochopnie frag-
mentem Konstytucji. Do udzielenia prawid owej odpowiedzi konieczna
jest wiedza z dzia u „Konstytucja” lub „prawo”.

Zadanie 11 (1 pkt)
Uzupe nij zdanie wpisuj c odpowiedni wyraz: 

Najpopularniejsza forma demokracji bezpo redniej, w której oby-
watele w powszechnym g osowaniu podejmuj  wa ne decyzje dla
nich samych oraz pa stwa, to ................................ . 

KOMENTARZ
Zadanie z luk  to typ zadania otwartego, które wyst puje bardzo
rzadko na egzaminie maturalnym. Jest to spowodowane trudno ci
w u o eniu takich zada , eby odpowied  na nie by a jednoznaczna
dla ucznia i nie wprowadza a go w b d. Prawid owo skonstruowane
zadanie polega na uzupe nieniu przez zdaj cego jednej lub dwóch
luk, w przypadku których kontekst zdania ewidentnie naprowadza
zdaj cego na odpowied .

Zadanie 12 (2 pkt)
Na mapie konturowej oznaczono wybrane pa stwa europejskie
cyframi 1 oraz 2. Wpisz do tabeli nazwy tych pa stw. 

Nast pnie zdecyduj, czy dane pa stwo nale y do Unii Europejskiej
(wpisz w odpowiednim miejscu „tak” lub „nie”) oraz czy nale y do
NATO (wpisz w odpowiednim miejscu „tak” lub „nie”). 

KOMENTARZ
Zadanie otwarte z tzw. „obudow ”, któr  stanowi konturowa mapa
Europy. Dok adna znajomo  mapy jest niezb dna na egzaminie,
poniewa  zadania tego typu wyst puj  prawie zawsze na maturze.
Aby otrzyma  punkt za tego typu zadanie nale y umie  poda
prawid owo nazw  danego pa stwa, ale tak e informacje dodatkowe,
które zadanie okre la. Mog  to by  – jak w tym przypadku – przy-
nale no  pa stwa do UE i NATO, ale tak e okre lenie formy
rz dów, struktury terytorialnej lub systemu rz dów danego pa stwa.
Czasami na mapie mo e by  zaznaczona jaka  organizacja
regionalna np. Grupa Wyszehradzka, której nazw  ma poda
zdaj cy albo przedstawienie rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej,
a zdaj cy musi okre li  w którym roku UE mia a dany kszta t. Aby
dobrze by  przygotowanym do zadania z map  nale y dok adnie

zna  rozmieszczenie pa stw na mapie oraz posiada  informacje
dodatkowe na temat tych e pa stw oraz g ównych organizacji
mi dzynarodowych.  

Zadanie 13 (2 pkt)
Do których krajów oznaczonych na mapie Azji numerami 1-4
odnosz  si  informacje poni ej? W tabel  wpisz w a ciwe nazwy
krajów i w a ciwe numery.

KOMENTARZ
Zadanie z map  podobne w konstrukcji do zadania nr 12 z map
Europy. W tym przypadku mamy do czynienia cz ciowo z zadaniem
zamkni tym – wielokrotnego wyboru (nale y z mapy wybra  od-
powiedni numer pa stwa), a tak e z zadaniem otwartym (nale y
poda  na podstawie wiedzy w asnej nazw  pa stwa). 

Mapa z kon iktami mi dzynarodowymi wyst pi a na maturze
w 2005, 2008 i 2010 roku. Trzeba wi c zna  g ówne kon ikty
pa stw afryka skich, Bliskiego i rodkowego Wschodu, a tak e
europejskich z ostatnich 20 lat. Ponadto warto orientowa  si
z kon iktach regionalnych i ruchach separatystycznych w Europie,
np. spór w Irlandii Pó nocnej, kon ikt baskijski i katalo ski oraz
antagonizm grecko-turecki na Cyprze.

Zadanie 14 (1 pkt)
Przyporz dkuj aktom prawnym (1-3) odpowiadaj ce im de nicje
(A-D).

1. Ustawa          2. Rozporz dzenie          3. Uchwa a
A. Akt normatywny wydawany na podstawie szczegó owego upo-

wa nienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
B. Akt woli cia a kolegialnego maj cy na celu zaj cie stanowiska

w okre lonej sprawie lub wynik decyzji organów samorz du te-
rytorialnego.

C. Akt normatywny maj cy charakter wewn trzny i obowi zuj cy
tylko jednostki organizacyjne podleg e organowi wydaj cemu
ten e akt.

D. Akt prawny o charakterze ogólnym, uchwalany przez parlament
w okre lonym trybie.

Informacje Pa stwo Numer

W 2001 roku Stany Zjednoczone rozpocz -
y interwencj  zbrojn  w tym pa stwie. By a
ona odpowiedzi  na ataki terrorystyczne na
terytorium USA. Atak ameryka ski zosta
wsparty przez NATO, które w ramach struk-
tury militarnej o nazwie ISAF zajmuje si
utrzymaniem pokoju w tym pa stwie.

W 2003 roku rozpocz  si  w tym pa stwie
kon ikt zbrojny pomi dzy koalicj  si  mi -
dzynarodowych (g ównie USA i Wielkiej
Brytanii), a armi  tego  pa stwa. Koalicja
nie mia a mandatu Rady Bezpiecze stwa
ONZ do interwencji, jednak po ok. trzech
tygodniach zwyci y a i rozpocz a proces
pokojowej okupacji w tym pa stwie.

Nazwa pa stwa
Przynale no  

do UE 
(„tak” lub „nie”)

Przynale no  
do NATO 

(„tak” lub „nie”)

1

2
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KOMENTARZ
Typowe zadanie zamkni te „na dobieranie” wyst puj ce bardzo
cz sto na egzaminie maturalnym. Aby otrzyma  punkt, zdaj cy
musi prawid owo przyporz dkowa  poszczególne poj cia do w a-
ciwych de nicji. Nale y zawsze pami ta , e jedna odpowied

jest b dna, tzn. nie pasuje do adnego poj cia, a zatem musi
pozosta  „nieprzyporz dkowana”. 

Zadanie 15 (1 pkt)
Nazwij problem przedstawiony na rysunku satyrycznym.

rys. Miros aw Andrzejewski

KOMENTARZ
Zadanie otwarte polegaj ce na prawid owym rozpoznaniu problemu
spo ecznego (rzadziej politycznego) przedstawionego na rysunku
satyrycznym. Zdaj cy powinien mie  wiadomo  ukazania
problemu w sposób ironiczny, charakterystyczny dla tego typu
twórczo ci. Gdy polecenie brzmi „nazwij” nale y poda  nazw
problemu krótko, tre ciwie, w kilku s owach; gdy polecenie brzmi
„opisz” wtedy trzeba opisa  problem w jednym lub dwóch zdaniach. 

Zadanie tego typu wyst powa o w arkuszach maturalnych
w latach 2005-2008, natomiast nie pojawi o si  w ostatnich dwóch
latach. 

Zadania maturalne opracowa : Marek Dawidziuk, 
egzaminator, nauczyciel WOS-u w Katolickim LO w Bia ymstoku, 

prowadzi kursy maturalne w Centrum Edukacyjnym Alfa

WIEDZA O SPO ECZE STWIE • Zadania maturalne EdukatorEdukator

Nr
zadania

Oczekiwana odpowied  ucznia 
W nawiasach kwadratowych [ ] odpowiedzi alternatywne b d  uzupe niaj ce Punktacja Kryteria zaliczenia

1. a) 0 lat 0-1

2. c) Wi kszo  ludzi zamieszkuj ca du e aglomeracje miejskie zatrudniona jest w sektorze us ug, w technice produkcji
dominuje robotyzacja i komputeryzacja, a w gospodarce dominuj  korporacje mi dzynarodowe 0-1

3.
a) system rz dów prezydenckich 
b) system rz dów parlamentarnych [parlamentarno-gabinetowych; gabinetowo-parlamentarnych]. 
c) system rz dów parlamentarno-komitetowych 

0-1 1 pkt za trzy poprawne
odpowiedzi

4.

1. Sejm podejmuje uchwa  o skróceniu swojej kadencji [wi kszo ci  2/3 g osów]; [samorozwi zanie Sejmu] 
UWAGA: w przypadku s owa „parlament” zamiast „sejm” odpowiedzi nie uznajemy!!! 

2. prezydent zarz dza skrócenie kadencji sejmu, je eli w trzech próbach sejm nie zdo a  utworzy  rz du [nie udzielenie
rz dowi wotum zaufania przez Sejm w trzech etapach] 

3. prezydent skraca [mo e skróci ] kadencj  sejmu, je eli sejm nie przed o y  prezydentowi ustawy bud etowej do pod-
pisu w ci gu 4 miesi cy od dnia z o enia projektu bud etu w sejmie przez rz d [nieuchwalenie bud etu przez Sejm
w ci gu 4 miesi cy od z o enia projektu bud etu w sejmie]

0-2
1 pkt za podanie dwóch
sytuacji; 2 pkt za podanie
trzech sytuacji

5.

A. Organizacja Narodów Zjednoczonych 
B. Unia Europejska 
C. Organizacja Paktu Pó nocnoatlantyckiego [Organizacja Traktatu Pó nocnoatlantyckiego; Pakt Pó nocnoatlantycki] 
D. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu [Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu] 
UWAGA! Podanie skrótów organizacji „ONZ, UE, NATO, EFTA” traktowane s  jako b dna odpowied .

0-2

1 pkt za podanie polskich
nazw dwóch organizacji;
2 pkt za podanie polskich
nazw czterech organizacji

6. A. Prawda; B. Fa sz; C. Prawda 0-1 1 pkt za trzy prawid owe
odpowiedzi.

7. A. Fa sz; B. Prawda; C. Prawda 0-1 1 pkt za trzy prawid owe
odpowiedzi.

8. C-1, E-2, B-3, D-4, A-5 0-1 1 pkt za chronologiczne
u o enie wydarze  

9. A. kworum [quorum]; B. wotum zaufania [votum zaufania]; C. expose 0-2
1 pkt za podanie dwóch
poj ; 2 pkt za podanie
trzech poj

10. Prezydent [Prezydent RP] 0-1

11. Referendum 0-1

12. 1. Szwecja; Przynale no  do UE: Tak; Przynale no  do NATO: Nie
2. Bu garia; Przynale no  do UE: Tak; Przynale no  do NATO: Tak 0-2

1 pkt za podanie nazwy
pa stwa oraz prawid owe
okre lenie przynale no ci
do UE oraz NATO

13.
W 2001 roku Stany Zjednoczone rozpocz y interwencj  zbrojn  w tym pa stwie (...): Afganistan – 3
W 2003 roku rozpocz  si  w tym pa stwie kon ikt zbrojny pomi dzy koalicj  si  mi dzynarodowych (g ównie USA
i Wielkiej Brytanii), a armi  tego  pa stwa (...): Irak – 1

0-2
1 pkt za prawid owe
podanie nazwy oraz
numeru pa stwa

14. 1-D, 2-A, 3-B 0-1 1 pkt za prawid owe
przyporz dkowanie 

15.

Na przyk ad: 
• doping w sporcie 
• za ywanie niedozwolonych rodków [ rodków chemicznych] w sporcie 
• za ywanie sterydów [przez sportowców] 
• za ywanie sterydów anabolicznych [przez sportowców] 
UWAGA! Nale y uzna  odpowied , która w inny sposób oddaje problem dopingu w sporcie! 

0-1 1 pkt za prawid owe
nazwanie problemu

Klucz odpowiedzi



– Na czym polega dzia alno  Waszej
Agencji?

Anna Pu cion: Bierzemy udzia  w istot-
nych wydarzeniach z ycia naszej uczelni –
studenckich, jak np. otrz siny, Juwenalia, ale
te  w wielu o cjalnych jak m.in. wmurowanie
kamienia w gielnego pod Euroregionalne Cen-
trum Farmacji. Nasze zdj cia uwieczniaj ce
chwile z ycia uczelni ukazuj  si  czasem
w pismach i biuletynach wydawanych przez
UMB – np. Medyku Bia ostockim i informato-
rze M odej Farmacji.

ukasz Paliwoda: Czasem robimy albumy
dokumentuj ce uroczysto ci i imprezy uczel-
niane, wysy amy zdj cia organizacjom stu-
denckim. Mamy te  ekspozycyjn  gablot  przed
nasz  siedzib  w Domu Studenta nr 1, w której
wieszamy wybrane przez nas zdj cia.

Anna Pu cion: Nasze prace pokazujemy
te  w innych miejscach. Mieli my swoj  wystaw
na W glowej – w ramach Galerii Bezdomnej.

– Wspominali cie, e spotykacie si  co dwa
tygodnie. Jak wygl da takie spotkanie? 

ukasz Paliwoda: Przedstawiamy w asne
pomys y, przynosimy nasze zdj cia, dzielimy
si  z innymi tym, co zrobili my, dyskutujemy,
wymieniamy opinie na temat sprz tu. Reali-
zujemy te  tzw. „tematy” – ka dego miesi ca
staramy si  wymy la  jaki  motyw przewodni,
który staje si  inspiracj  naszych zdj . Tematy
mog  by  przeró ne – abstrakcyjne jak np. „sól”
lub sezonowe np. „zima”.

Micha  Piróg: Organizujemy te  plenery.
Wtedy ka dy zbiera swój materia , który pó -
niej na spotkaniach pokazujemy i omawiamy.

– Nad czym teraz pracujecie?
Anna Pu cion: Realizujemy m.in. projekt

lmowy. Zg osi  si  do nas ch opak z pomy-
s em na nakr cenie lmu krótkometra owego
i poprosi  nas o pomoc w jego realizacji. Pod-
j li my to wyzwanie i nakr cili my ju  nawet
cz  scen.

Piotr Filipczuk: Bierzemy udzia  w ogólnou-
czelnianym przedsi wzi ciu, jakim jest LipDub.

Micha  Piróg: Na pocz tek zosta  nakr cony
mini LipDub, eby przekona  si  o mo liwo-
ciach, sprawdzi  ile osób b dzie zaintereso-

wanych. Okaza o si , e mnóstwo. Dlatego te
planowany jest du y LipDub z udzia em nawet
kilkuset osób. Ludzie s  bardzo kreatywni,
maj  mnóstwo pomys ów, w trakcie kr cenia

rodz  si  kolejne.
Mamy te  koncepcj

zorganizowania warsz-
tatów fotogra cznych

i lmowych dla uczniów liceów bia ostockich,
przy pomocy profesjonalistów z Warszaw-
skiego Technikum Fotogra cznego. Mogliby
podzieli  si  z licealistami swoj  fachow  wie-
dz  na temat  fotogra i, edycji zdj , progra-
mów do cyfrowej obróbki fotogra i.

– A co chcieliby cie przekaza  aktualnym
lub przysz ym studentom UMB, którzy tak
jak Wy interesuj  si  fotogra ?

Piotr Filipczuk: Takie osoby serdecznie
zapraszamy do nas! 

Anna Pu cion: Szczególnie zapraszamy
tych, którzy chcieliby dowiedzie  si  wi cej
o fotogra i analogowej. Mo emy wprowadzi
w jej tajniki osoby, które nie zajmuj  si  ni
na co dzie . 

Warto te  wspomnie , e nasza dzia alno
jest mo liwa dzi ki pomocy i do nansowaniu
przez uczelni  – udost pnieniu sprz tu w ciemni
oraz zapewnieniu odczynników chemicznych
i papieru.

ukasz Paliwoda: Jest to o tyle wa ne, e
osoby pasjonuj ce si  fotogra  mog  mie
pewien problem, aby stworzy  w asn  ciemni .
Wi e si  to z kosztami, które mog  by  za
du ym obci eniem.

Anna Pu cion: Dlatego zach camy wszyst-
kich, by razem z nami starali si  „zatrzyma
w obiektywie” jak najwi cej niezapomnianych
chwil z ycia studenckiego.

ROZMAWIA A: ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ

Uniwersytet Medyczny w Bia ymstoku • STUDENCKA AGENCJA FOTOGRAFICZNO-FILMOWALuzujLuzuj
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Przez szkło obiektywu
Studia na Uniwersytecie Medycznym wymagaj  szczególnie wyt onej pracy – to niezaprzeczalny fakt. Ale czasem trzeba przecie

od o y  na bok podr cznik i odpocz  od nauki. W takich chwilach studenci Uniwersytetu zrzeszeni w Studenckiej Agencji Fotogra-

czno-Filmowej chwytaj  za aparat fotogra czny. Do SAFF-u nale y kilkana cie osób, które spotykaj  si  w Domu Studenta nr 1

przy ul. Akademickiej. Dok adnie w pokoju 47, który s u y jednocze nie jako ciemnia fotogra czna.

fot. Anna Pu cion
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K to ogl da  grudniowe wybory, ten
móg  zobaczy  jak w ponad 80-letniej
historii konkursu po raz pierwszy wy-

grywa Podlasianka – g osami telewidzów tytu
Miss Polonia 2010 zdoby a Rozalia Mance-
wicz, studentka anglistyki UwB. 

Nowa Miss Polonia jest ca kiem nie le przy-
gotowana do swojej roli. W 2004 roku zosta a
Miss Polski Nastolatek, a rok pó niej w kon-
kursie mi dzynarodowym Miss Tourism Queen
International wybrano j  III wicemiss. Póki co
musi czy  studia z obowi zkami, jakie na-
k ada na ni  nowa rola: wywiady telewizyjne,
udzia y w galach, o cjalnych balach czy mi -
dzynarodowych konkursach i sesjach. Gdy
cztery miesi ce temu zadali my jej pytanie,
czy podo a wymaganiom, jakie stawia si
przed Miss zastrzega a ze skromno ci : Nie
s dz , abym to ja wygra a Miss Polonia, po-

niewa  jest naprawd  wiele
adnych dziewczyn w kon-
kursie i tak jak w ubieg-
ym roku, to telewidzowie
wybieraj  Miss po-
przez wysy anie
sms-ów.

Jednak to w a nie widzowie zdecydowali,
e korona pow drowa a do Rozalii. Dosta a

te  tytu  Miss Internetu – zwyci stwo na
wszystkich frontach. Przed Rozali  Mancewicz
niejedna Podlasianka stara a si  o tytu  Miss
Polonia i Miss Polski – samej korony zdoby
si  nie udawa o, ale sukcesy by y. Na przyk ad
Beata Polakowska, teraz ju  absolwentka
ochrony rodowiska UwB w konkursie Miss
Polonia w 2009 roku tra a do TOP 5, zosta a
Miss Internautów oraz reprezentowa a Polsk
na konkursie Miss Earth 2010.

Z BIA EGOSTOKU DO W OCH
Spor  list  sukcesów mo e pochwali  si
równie  Milena Lutrzykowska, absolwen-
tka kulturoznawstwa na UwB oraz aktual-
nie studentka na lologii angielskiej. Zdo-
by a tytu  I vice Miss Polonia Podlasia 2006,
Miss Podlasia 2007, Miss Polski Telewidzów
2007 i I vice Miss Intercontinental 2008.
Obecnie przebywa w Mediolanie, gdzie pra-
cuje jako modelka. 

Milena Lutrzykowska:
Do udzia u w konkursie
namówi  mnie mój ch o-
pak – szczerze mówi c
by am przekonana, e
nic nie osi gn  w tej dzie-
dzinie i wystartowa am
tylko dla „ wi tego spo-
koju”. Dzi  jestem mu za
to bardzo wdzi czna.

Wtedy te  zacz a si  moja przygoda z mo-
delingiem. Cz sto wspominam udzia y
w konkursach, ale tylko i wy cznie ze
wzgl du na zawarte tam przyja nie, które
trwaj  do dzisiaj. Oczywi cie konkursy s
równie  (a mo e nawet przede wszystkim)
zabaw ... ale równie  i nauk . Zwi zane
z nimi wyjazdy zagraniczne pozwoli y mi
pozna  j zyki obce oraz kultur  i tradycje
innych pa stw.

N adaj ce z Uniwersytetu w Bia ymstoku radio, cho  jest dzie-
em pracowników uczelni i studentów, otwiera si  na ka -

dego, kto ma predyspozycje i ch  do pracy na antenie.
Poszukujemy ludzi z pasj , którzy swoimi zainteresowaniami chcieliby
dzieli  si  z innymi, i którzy potra  fascynuj co o nich opowiada –
zach ca Emilian Aksiucik, g ównodowodz cy RadioStudenckiej ekipy.
– Nie zamykamy si  na nikogo, dlatego je li zg osi si  do nas licealista
z radiowym talentem, z ch ci  powitamy go w naszej ekipie – dodaje,

zaznaczaj c zarazem, e
rekrutacja jest nieustaj ca
i w ka dej chwili mo na
zg osi  si  ze swoimi po-
mys ami.

RadioStudent.pl to radio internetowe o pro lu kulturalno-muzycz-
nym. Tymczasowo radio nadaje na autopilocie dawne audycje, nagry-
wane jeszcze w dawnej siedzibie w uniwersyteckim akademiku.

To przerwa techniczna, bo w a nie czeka nas ma a rewolucja. Mamy
nowe, wydzielone pomieszczenie w g ównym budynku administracji
UwB na ulicy M. Sk odowskiej-Curie 14, z doskona  akustyk  i nowo-
czesnym, wie o kupionym sprz tem. Na wiosn  ruszamy z now
stron  internetow  oraz od wie on  ramówk  i jeszcze wi ksz  porcj
dobrej muzyki, jakiej nie us yszycie w innych radiach – informuje Emi-
lian Aksiucik. 

Nowa forma radia b dzie doskona ym poligonem do wiadczalnym
dla studentów o dziennikarskich zainteresowaniach – zw aszcza z pe-
dagogiki, socjologii i kierunków lologicznych. – B dzie te  na pewno
wietnym uzupe nieniem dla uruchomionej w tym roku specjalizacji

dziennikarskiej na lologii polskiej – podkre la redaktor naczelny.

JAK ZOSTA  MISS ALBO DZIENNIKARZEM • Uniwersytet w Bia ymstoku LuzujLuzuj

Chcesz do czy  do ekipy RadioStudent.pl?
Zajrzy na stron : http://www.radiostudent.pl
Pisz na adres: redakcja@radiostudent.pl

RadioStudent.pl
Nowy sprz t i nowa jako  zawita y w progi uniwersyteckiego
RadiaStudent. Teraz równie  ty mo esz mie  swoj  audycj
w eterze (nawet je li nie jeste  studentem)!

szuka dziennikarzy

Być Miss na studiach
Wiedzieli my to od dawna: naj adniejsze dziewczyny s  na Podlasiu.

Zw aszcza w ród studentek Uniwersytetu w Bia ymstoku. Wybory Miss

Polonia 2010 tylko to potwierdzi y.
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S K D  P O M Y S  N A  D Z I E
O T WA R T Y  W A K A D E R Z E ?

Julitta Grzywa, redaktor
naczelna radia
Dzie  otwarty zorganizowa-
li my po to, aby by  bli ej na-
szych s uchaczy, pokaza  im
jak pracujemy, jak wygl da
radio „od kuchni“. W epoce
obrazkowej – to, czego nie
wida  – praktycznie nie ist-

nieje. Poprzez dzie  otwarty chcieli my wi c po-
kaza  si  bia ostoczanom. Podczas akcji odwie-
dzili nas najwierniejsi fani, niektórzy nawet chcieli
zosta  w radiu na d u ej – ju  jako praktykanci.
Nie mamy nic przeciwko temu – to jest w a nie
rola stacji studenckiej: otwarto  na ludzi. To w a -
nie dzi ki Akaderze wielu rozpocz o ciekaw  ka-
rier  dziennikarsk . Nasza strona internetowa:
www.akadera.bialystok.pl jest te  w taki sposób
zbudowana, aby pokaza  jak najwi cej. Mamy
zdj cia prezenterów i dziennikarzy oraz ich notki.
Ka da audycja ma te  swoj  podstron . Autor za-
mieszcza tam przeró ne informacje, prowadzi
swoisty blog, dzi ki któremu utrzymuje czno
ze swoimi s uchaczami. Zapraszamy wszystkich
na nasz  witryn  i do s uchania radia.

R A D I O  A K A D E R A  P O L I T E C H N I K I  B I A O S T O C K I E J
Pocz tki radia mia y miejsce w akademiku przy ul. Krakowskiej. Tu w 1964
roku za o ono radiow ze , który nast pnie przeniesiono na ul. Zwierzynieck
do domu studenta „Alfa”. W roku 1984 w Hotelu Asystenta PB powsta o
w pe ni profesjonalne radio. W latach 92-94 radio nadawa o na cz stotliwo ci
68,5 MHz, pozostaj c przy tym stacj  pirack . Od 1994 roku Akadera jest
stacj  koncesjonowan . Zasi g rozg o ni to miasto Bia ystok oraz okolice
w promieniu 25 km. Tematyka audycji zwi zana jest przede wszystkim ze
sprawami akademickimi, yciem i kultur  studenck . W ród pracowników
s  zarówno studenci, jak i zawodowi dziennikarze. Stacja istnieje ju  45 lat.
Przez ten czas wykszta ci a wiele pokole  dziennikarzy.

AKADERA 
ma otwarte drzwi

Na pocz tku roku nale ce
do Politechniki Bia ostockiej
Radio Akadera zorganizo-
wa o Dzie  Otwarty. W sobot
15 stycznia, w godzinach 10-18,
do redakcji móg  przyj  ka dy
zainteresowany yciem radia.
Pracownicy Akadery niestrudze-
nie oprowadzali po zajmowanych
przez radio pomieszczeniach,
opowiadali o specy ce swojego
zawodu oraz nagrywali go ci.
Ka dy ze zwiedzaj cych móg
opowiedzie  na antenie o swoich
marzeniach, a dzi ki temu wzi
udzia  w konkursie i wygra
cenne nagrody. Dzia o si  na-
prawd  du o, spójrzcie sami...

Politechnika Bia ostocka • AKADERALuzujLuzuj

fot. Jakub Gwiazdowski
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KULTURALNY BIA YSTOK • Warto tam by LuzujLuzuj

w Pokoju
10 marca na scenie kina Pokój wyst pi
weterani polskiego rocka i bluesa –
D em. Zespó  powsta  w Tychach na po-
cz tku lat 70-tych ubieg ego wieku, co czyni
go obecnie grup , która na polskiej scenie
rozrywkowej poszczyci  si  mo e jedn
z najd u szych historii. Prze omowy w ka-
rierze grupy okaza  si  wyst p na festiwalu
w Jarocinie w 1980 r. Wtedy to okrzykni to
zespó  najwa niejszym odkryciem imprezy.

W 1985 roku ukaza  si  pierwszy album
grupy „Ceg a”, na którym znalaz y si  takie
hity, jak „Whisky”i „Czerwony jak ceg a”.
Nie yj cy ju  wokalista D emu – Rysiek Rie-
del – to posta  legendarna. Swym charakte-
rystycznym sposobem piewania nada
utworom zespo u niepowtarzalny klimat.
Dzi  z zespo em jako wokalista wyst puje
Maciej Balcar. W roku ubieg ym ukaza a si
ostatnia jak dot d p yta D emu – „Muza”.

Bia ostocki O rodek Kultury zamierza
uczci  przypadaj c  w tym roku setn  rocz-
nic  urodzin Czes awa Mi osza. W zwi zku
z jubileuszem urodzin poety og oszony zosta
ogólnopolski konkurs na scenariusz sce-
nicznego utworu teatralno-muzycznego do-
tycz cego osoby Czes awa Mi osza, jego
ycia, twórczo ci i funkcjonowania w dys-

kursie publicznym. Autor wy onionego w kon-
kursie scenariusza otrzyma nagrod  pieni n
w wysoko ci 5 tysi cy z ., a scenariusz zo-
stanie wystawiony na scenie w formie spek-
taklu teatralno-muzycznego. Realizatorami
nagrodzonego spektaklu b d  aktorzy Grupy
Coincidentia. Scenariusze z dopiskiem „Kon-
kurs dramaturgiczny – Mi osz 2011”, nale y

nadsy a  lub dostarczy  osobi cie do BOKu
do 25 marca 2011.

Kolejnym planowanym wydarzeniem jest
56. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski prze-
prowadzany pod patronatem Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konkurs
jest imprez  otwart  skierowan  do uczniów
szkó  ponadgimnazjalnych oraz doros ych.
Prowadzony b dzie w formie czterech odr b-
nych turniejów: recytatorskiego, teatrów jed-
nego aktora, poezji piewanej oraz turnieju
„Wywiedzione ze s owa”. Zg oszenia do eli-
minacji miejskich konkursu przyjmowane s
do 1 kwietnia.

Wi cej informacji o obu konkursach znale
mo na na stronie www.bok.bialystok.pl

Rok Miłosza w BOK-u

W styczniu tego roku Muzeum Wojska Pol-
skiego, Miasto Bia ystok oraz kana  telewi-
zyjny Discovery Historia podpisa y porozu-
mienie o wspó pracy. Instytucje te zamierzaj
wspólnie tworzy  projekty kulturalne i his-
toryczne. Celem tej wspó pracy jest m.in. roz-
wijanie zainteresowania histori , rozbudza-
nie wiadomo ci historycznej, kszta towanie
wyobra ni historycznej i upowszechnianie
aktywnych postaw mieszka ców Bia egos-
toku w budowaniu to samo ci kulturowej
i historycznej. 

W lutym w Muzeum Wojska rozpocz  si
cykl prezentacji unikatowych lmów histo-
rycznych ze zbiorów Discovery Historia:
„Grom – prawdziwa historia” – przedstawia-
j cy kulisy operacji wojskowych tej elitarnej
jednostki specjalnej, „Córka przestworzy”
oraz „ y em jak chcia em”. Kolejne pokazy
odbywa  si  b d  raz w miesi cu w Sali Ry-
cerskiej Muzeum Wojska, w ramach cyklu
Muzealny Klub Filmowy. Na wszystkie
seanse wst p jest bezp atny.

Instytucje planuj  równie  wspólne dzia-
ania edukacyjne, kulturalne i artystyczne.

Ju  w tym roku Discovery Historia patrono-
wa  b dzie najbardziej znacz cym przed-
si wzi ciom kulturalnym Muzeum Wojska,
równie  wesprze Bia ystok przy budowie
Muzeum Pami ci Sybiru.

Discovery 
i Białystok
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W dniach 25-28 lutego odb dzie si  festiwal
„Kalejdoskop” organizowany przez Podlaskie
Stowarzyszenie Ta ca oraz Studio Dzia a
Kreatywnych „Danceoffnia”. W trakcie czte-
rech festiwalowych dni, bia ostoczanie b d
mogli zobaczy  dziewi  spektakli przygoto-
wanych przez artystów dzia aj cych zarówno
w naszym mie cie i kraju, jak równie  po-
chodz cych zza granicy. Teatr Kolegtyw
wspólnie z Grup  Przej ciow  poka e spek-
takl „Drzwi Zamkni te”, którego premiera
mia a miejsce jesieni  ubieg ego roku. Zoba-
czy  b dzie te  mo na m.in. Towarzystwo
Sztuki Surowej w spektaklu „Wszelkiego Ro-
dzaju Produkcja”, Takako Madsud  z Japonii
w „Northern Sky” oraz Kielecki Teatr Ta ca
w przedstawieniu „Jazz Dance Forth and

Back”. W ramach festiwalu z dwoma spekta-
klami – „Leg acy” oraz „A time to Mourn” –
wyst pi równie  grecka grupa taneczna ZITA.

Oprócz tanecznych spektakli organizato-
rzy „Kalejdoskopu” w programie imprezy
przewidzieli równie  warsztaty taneczne,
które poprowadz  Ma gorzata Haduch, Iris
Karayan oraz Takako Matsuda. W Galerii
Alfa b dzie te  mo na obejrze  wystaw
zdj  Jakuba Wittchen. Festiwalowi towarzy-
szy  b d  równie  spotkania i wyk ady
– m.in. Aleksandra Jatczak opowie o „Modzie
na taniec”, a Anna Królica wyg osi prelekcj
pt. „Dyktat cia a, czyli o wspó czesnej scenie
ta ca”. Arty ci i adepci sztuki tanecznej
uczestnicz cy w festiwalu b d  te  mogli le-
piej si  pozna  podczas spotkania integra-
cyjnego (w ramach warsztatów Ma gorzaty
Haduch) i jam-session. (ARR)
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Taneczny „Kalejdoskop”

Warto tam by  • TANIEC, PODRÓ E, MUZYKALuzujLuzuj

Impreza dla turysty
Podlaska Regionalna Or-
ganizacja Turystyczna za-
prasza na kolejn  edycj
Podlaskich Targów Tury-
stycznych w Bia ymstoku.

Podobnie jak w latach poprzednich targi odb d
si  w dniach 18-20 marca w hali Sportowej
Uniwersytetu w Bia ymstoku przy ul. wier-
kowej 20A.

W hali prezentowa  swoj  ofert  b d  jednostki
samorz dowe, regionalne i lokalne organizacje
turystyczne, w a ciciele produktów turystycznych,
gestorzy bazy noclegowej oraz gastronomicznej,
biura podró y, uzdrowiska, o rodki SPA i well -
ness, przewo nicy, pa stwa s siednie, producenci
sprz tu turystycznego i sportowego oraz inni
przedstawiciele bran y turystycznej.

Targi b d  wzbogacone o liczne konferencje,
wyst py artystyczne, pokazy, konkursy z na-
grodami, degustacje potraw regionalnych, zabawy
i konkursy dla dzieci i m odzie y, wystawy fo-
togra czne oraz wiele innych niespodzianek.

Podczas targów ob dzie si m.in. Dzie  Bia-
ostocki oraz „Podlaskie spotkania z podró ami”.
Multimedialne prezentacje i barwne opowie ci
podró ników o odleg ych zak tkach wiata
umo liwi  poznanie innych kultur i obyczajów
oraz pozwol  przenie  si  na chwil  do innego,
egzotycznego wiata. B dzie mo na porozma-
wia  z podró nikami w „K ciku podró niczym”,
kupi  tam ksi ki podró nicze i obejrze  eks-
ponaty przywiezione z woja y. Podczas pierw-
szego dnia targów zaplanowane s  liczne pre-
zentacje po czone z narracj  podró ników,
ciekawe konkursy z nagrodami oraz wielko-
formatowa wystawa fotogra czna „Amazonia
gin ce dziedzictwo”. (ARR)

Kto na Juwenalia?
Chcesz zobaczy swego ulubionego wyko-
nawc  na scenie tegorocznych Juwenaliów
– oddaj swój g os i wype nij internetow
ankiet  przygotowan  przez organizatorów tej
imprezy. Znale  j  mo na na stronie www.ju-
wenalia.bialystok.pl/ankieta/. Ankieta po-
dzielona jest na kilka kategorii. Swój g os
odda  mo na na wykonawców muzyki rocko-
wej, rozrywkowej, rap/reggae. Wybiera  ich
mo na spo ród muzyków i zespo ów sugero-
wanych przez organizatorów, ale przewidziano
te  miejsce na w asne sugestie ankietowanych.
Ka dy wi c mo e typowa  swojego ulubionego

wykonawc  – nawet je eli ten nie znajduje si
na proponowanej li cie. Organizatorzy chcie-
liby równie  pozna  wasze opinie na temat
 organizacji Juwenaliów. W ankiecie mo na te
wi c znale  pytania m.in. o najlepsz  wa-
szym zdaniem imprez  towarzysz c  Juwena-
liom 2010, a tak e o ewentualne zesz oroczne
niedoci gni cia, które nale a oby mo e po-
prawi . 

Oddaj c g os mo na wp yn  na dobór te-
gorocznych artystów, ale te  wygra  przewi-
dziane przez organizatorów nagrody – np. ko-
szulki i wej ciówki.

fot. Danceoffnia
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T wórcy teatru – Stowarzyszenie Dom na M yno-
wej Teatr TrzyRzecze – wybieraj c w a nie ten
dom jako miejsce realizacji swych teatralnych

pasji chcieli zachowa  pami  o historii Bia egostoku
i jego ydowskich mieszka cach, którzy niegdy  stano-
wili istotn  cz  bia ostockiego spo ecze stwa.

– Nie chcemy jednak z tej pami ci robi  mentalnego
skansenu, który m odym ludziom kojarzy si  z nud  –
stwierdza Konrad Dulkowski, dyrektor artystyczny
teatru, dziennikarz i dramaturg.

Jak zapewniaj  twórcy teatru TrzyRzecze, na jego sce-
nie maj  wi c by  prezentowane najciekawsze zdaniem
za o ycieli krajowe produkcje teatralne – przede wszyst-
kim spektakle oparte na wspó czesnych polskich dra-
matach. Ze wzgl du na niewielk  scen  b d  to spek-
takle ma oobsadowe – g ównie monodramy. TrzyRzecze
nawi za  ju  regularn  wspó prac  z Laboratorium Dra-
matu Tadeusza S obodzianka, które udost pnia  b dzie
bia ostockiemu teatrowi swe produkcje. W styczniu na
scenie teatru mo na by o obejrze  pierwszy spektakl
sprowadzony z Laboratorium – mo-
nodram Kingi Kaczor „Najpi kniejsza
na wiecie piosenka o mi o ci” w re y-
serii Marii Kwiecie . 

Nowy teatr planuje równie  realizo-
wa  swoje w asne spektakle. W tej
chwili trwaj  prace nad monodramem
autorstwa Konrada Dulkowskiego. Sztu-
k  t  na scenie teatru zaprezentowa
ma Paulina Sk odowska – absolwentka
Akademii Teatralnej w Bia ymstoku. 

Wokó  teatru
Dom na M ynowej ma nie tylko go ci  artystów i spek-
takle z ca ego kraju. Organizowanych tu b dzie równie
szereg przedsi wzi  i inicjatyw „oko oteatralnych“.
W lutym na M ynow  z cyklem wyk adów przyje d a
krytyk teatralny Roman Paw owski, który opowie s u-
chaczom o wspó czesnym dramacie polskim, ilustruj c
swe prelekcje projekcjami fragmentów spektakli. 

– Mamy koncepcj  organizowania cyklicznych spotka ,
na które zapraszaliby my równie  dramaturgów – np. Do-
rot  Mas owsk , Magd  Fertacz, tegorocznych laureatów
Paszportów Polityki, czyli duet Strz pka/Demirski – wyli-
cza Konrad Dulkowski. 

Stowarzyszenie Dom na M ynowej Teatr TrzyRzecze
chce równie  anga owa  bia ostoczan w aktywne, twór-
cze dzia ania zwi zane z teatrem.

– Chcieliby my m.in. uruchomi  cykl warsztatów dla
m odzie y licealnej. Naszym zdaniem, bior c pod uwag

teatr, liceali ci s  pozosta-
wieni troch  sami sobie. Cykl
warsztatów z jednej strony
pokazywa yby licealistom
wspó czeny dramat – temat

wci  nieobecny w szkole. M odzi ludzie mogliby spotyka
si  i czyta  na role polskie dramaty wspó czesne lub
sztuki np. Sarah Kane. Z drugiej strony – nie ma dra-
matów skierowanych do tej grupy. Chcieliby my wi c
z tymi lud mi, na podstawie ich do wiadcze , spróbowa
napisa  dramat o nich. Co  co by do nich tra o. Mo e
przy okazji wy owiliby my te  talenty aktorskie lub dra-
maturgiczne – wyja nia Rafa  Gawe , prezes Stowarzy-
szenia Dom na M ynowej Teatr TrzyRzecze.

Talenty te twórcy teatru planuj
wy ania  tak e poprzez konkursy
dramaturgiczne. Laureaci konkursów
dostan  szans  na wystawienie swo-
ich sztuk na deskach teatru. 

– My limy o og oszeniu konkursu
na dramat podejmuj cy tematyk  wie-
lokulturowo ci, lub te  na wspó czesn
adptacj  klasycznych utworów y-
dowskich. Arty ci przedwojennej awan-
gardy jidysz pisali wietne dramaty,
które mo na by by o na nowo zinter-
pretowa  – mówi Konrad Dulkowski.

Do wielokulturowo ci Bia egostoku
Stowarzyszenie chcia oby równie  na-
wi za  sprowadzaj c do Bia egostoku
spektakle teatrów z Litwy i Bia orusi.

ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ

FOT. TRZYRZECZE

Nowe ycie starego domu
Ca kiem niedawno, w grudniu ubieg ego roku, na bia ostockiej mapie kulturalnej pojawi a si  nowa
instytucja – Teatr TrzyRzecze. Teatr ten rozgo ci  si  w starym, drewnianym domu przy ulicy M ynowej 19,
zamieszkiwanym niegdy  przez ydowsk  rodzin  Flikierów. Na parterze domu wygospodarowano
przestrze  na kameraln  scen  i widowni , która pomie ci oko o 80 osób. 

TEATR TRZYRZECZE • Warto tam by LuzujLuzuj
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S  nalistami konkursów tanecznych
w kraju i za granic , przygotowuj  cho-
reoogra e do rozmaitych pokazów i przed-

si wzi  medialnych. Rozwijaj  w asne kariery
i wci  doskonal  swe umiej tno ci. W Bia ym-
stoku prowadz  w asne studio ta ca, ale te
aktywnie dzia aj  na terenie naszego miasta
uczestnicz c w jego yciu. Za o yli Stowarzyszenie
Mi o ników Kultury Ulicznej Engram, organizuj
projekty tanecznie i realizuj  spektakle. S ynny
ju  projekt sceniczny „Morosophus” stworzyli
wspólnie z grup  przyjació  wywodz cych si
z szeroko rozumianej kultury hiphopowej i ulicz-
nej – m.in. tancerzy, graf ciarzy, skate’owców,
slamerów, muzyków, DJ-ów, artystów multi-
medialnych – i wystawili go na deskach Teatru
Dramatycznego im. W gierki. W zesz ym roku
objechali Polsk  z kolejnym projektem tanecz-
no-muzycznym – „Metropolish”.

Ich prac  i zaanga owanie doceniaj  za-
równo ci, którzy dziel  ich taneczn  pasj , ale
te  np. Prezydent Miasta Bia egostoku i Mi-
nister Kultury, od których otrzymali wyró -

nienia za swoj  dzia alno . Dzi  wielu m o-
dych ludzi pasjonuj cych si  ta cem marzy
o tym aby pój  w ich lady. Mowa o grupie
tancerzy Fair Play Crew, której trzon tworz
Wojciech „Blacha” Blaszko, Cezary „Kruk”
Krukowski, Rafa  „Roo ” Kami ski oraz Karol
„Niecik” Niecikowski. Rozmawiamy z przed-
stawicielami grupy – Rafa em „Roo m” Ka-
mi skim i Karolem „Niecikiem” Niecikowskim.

Czym jest dla was taniec?
R.K: W tej chwili ju  wszystkim. Po wi -

camy mu sto procent naszej codzienno ci. To
jest nasza praca i pasja.

Powiedzcie wi c jak zaczynali cie i jak
znale li cie si  w tym miejscu, w którym
jeste cie teraz?

R.K: Nie my l c zupe nie o konsekwencjach.
Nigdy nie planowali my tego, e stworzymy
profesjonaln  grup  taneczn . To wszystko po-
toczy o si  jako  naturalnie. Robili my to, co
po prostu lubimy. Na pocz tku nie mieli my
nic, tylko pasj . Ale wiedzieli my, e w a nie
to chcemy robi . Zaczynali my w Domu Kultury
w Grajewie i ta czyli my wtedy break dance.
Grupa nazywa a si  w a nie Fair Play Crew.
Wielu ludzi przychodzi o na treningi, ale wy-
trwali my tylko my – ja, Niecik, Kruk i Blacha.

Prze omowy dla nas okaza  si  spektakl „12
awek”. Udzia  w nim zmieni  nasze my lenie

i podej cie do ta ca. Do tamtej pory taniec by
dla nas fajn  zabaw , która ewentualnie mog a
te  przynosi  jakie  pieni dze. Przygotowuj c
si  do spektaklu zrozumieli my, e taniec jest
te  jednym z rodzajów sztuki, kultury wy szej,
i e mo na te  ta czy  w teatrze. To by  2004
rok, w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
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Siła pasji i talentu
Zaczynali jak wielu m odych ludzi – po prostu robili to, co lubi . A pasj  ka dego z nich by  i jest

taniec. Obecnie tworz  jedn  z najbardziej znanych grup ta ca nowoczesnego w naszym kraju.

Grup  utytu owan  dodajmy. 



K.N: To by  te  prze om w naszym yciu.
Zanim pojechali my na casting do „12 awek”
my leli my nawet o wyje dzie z kraju. Chcie-
li my pojecha  do Londynu i tam szuka  dla
nas szansy. Ale wpad a nam w r ce ulotka
i postanowili my wzi  udzia  w castingu.

Przeszli my go i jak si  pó niej okaza o zna-
le li my si  we w a ciwym miejscu o w a ci-
wym czasie. Ten spektakl da  nam wiele, ale
i my sporo do niego wnie li my. Naszym po-
dej ciem i rozumieniem kultury hiphopowej
otworzyli my re yserowi oczy. Potem powie-
dzia  nam, e dzi ki nam uwierzy , e ten spek-
takl ma szanse powsta . Bo ten spektakl by
czym  wi cej ni  taniec. Niós  te  pewien prze-
kaz ideologiczny. Postanowili my wi c zosta
w Polsce. Ja by em wtedy wie o po maturze.
Roo  zrobi  licencjat – zamkn li my wi c za
sob  pewne rozdzia y i mogli my temu spek-
taklowi po wi ci  ca  nasz  uwag  i si . Ro-
bili my go „na stów ”. 

Rozwijacie swoje kariery i umiej tno ci,
prowadzicie studio ta ca, ale te  organi-
zujecie w Bia ymstoku ró ne projekty ta-

neczne – np. turnieje takie jak Over the
Top i Versity Busters. Zrealizowali cie te
spektakle „Morosophus” i „Mertopolish” –
oba docenione zarówno przez publiczno ,
jak i krytyków.

K.N: Okres, w którym przygotowywali my
„Morosophusa” by  bardzo dla nas specy czny.
Przyjechali my do Bia egostoku, wynaj li my
tu wspólnie ka-
walerk  i troch
biedowali my
w tym miesz-
kanku. Ale wie-
dzieli my ju ,
e przyjechali my tu z pewn  misj . Chcieli my

zrobi  w asny spektakl. 
R.K: Po „12 awkach” zakochali my si  w a-

ciwie w teatrze. „12 awek” si  sko czy o
i pomy leli my – musimy co  zrobi . „Moro-
sophus” to by a inicjatywa Blachy. Powiedzia
– wracamy do Bia egostoku, pójdziemy do
teatru, przedstawimy pomys , zrobimy spek-
takl. Wydawa o si  mu to proste i w zasadzie
takie by o. Mieli my potencja , który pozwoli
nam temu podo a . Przyjació , którzy pomogli

nam w napisaniu scenariusza, zrobieniu sce-
nogra i, przygotowaniu muzyki. 

K.N: Ten spektakl skupi  wokó  siebie bar-
dzo wielu m odych i zdolnych artystów, koza-
ków w swoich dziedzinach. 

R.K: I kosztowa  praktycznie zero z otych.
Najwi kszym nak adem by o nasze i przyjació
zaanga owanie i praca. Tym bardziej cieszy o
nas uznanie, z jakim si  spotka . Dostali my
nagrod  Ministra Kultury, brali my udzia  w fes-
tiwalu teatralnym w Gdyni. Poczuli my si  do-
cenieni, poczuli my, e nasza praca ma warto .
Potem powsta  Over the Top i szko a ta ca.

Te projekty to realizacja Waszej misji
„krzewienia” kultury hiphopowej?

R.K: Nie jeste my stuprocentowymi repre-
zentantami kultury hiphopowej. Nie od czy-
li my si  od niej, ale nie jeste my mentorami
tego nurtu. Stamt d wyszli my – tak zaczyna-
li my. Teraz rozwin li my skrzyd a, otworzy-
li my si  na ró ne inne dzia alno ci. I staramy
si  nie tyle krzewi  kultur  hiphopow , co dzieli
si  nasz  pasj , naszym przyk adem udowad-
nia , e warto pasji si  po wi ci . Nie poddawa
si , nie traci  nadziei na to, e marzenia z ni
zwi zane mog  si  zrealizowa , a praca, w o-
ony trud i wysi ek zaczn  kiedy  procentowa .
K.N: Cho  czasem to mo e by  trudne. Szcze-

gólnie je eli cz owiek jest sam, mo e mie  mo-
menty zw tpienia. Tym bardziej je eli np. ro-
dzina naciska i przekonuje, e to co robisz nie
ma przysz o ci. W takich chwilach rzeczywi cie
mo na uwierzy , e wszyscy inni maj  racj .
My mieli my zawsze tak  si , e – cho  ka dy
z nas jest na pewno indywidualist  – byli my
zawsze we czwórk , zmierzali my jedn  cie k ,
wzajemnie si  motywowali my, mieli my ten
sam cel. I tak jest do dzi .

Wam si  wi c uda o i dzi  wielu m odych
ludzi chcia oby pój  w Wasze lady.

R.K: Zapraszamy
ich do naszego stu-
dia! Prowadzimy za-
j cia z ró nych sty-
lów tanecznych, na
ró nych poziomach

zaawansowania – równie  pocz tkuj cym. Or-
ganizujemy przeró ne warsztaty – prowadzone
tak e przez choreografów z zagranicy. Fani
ta ca mog  równie  uczestniczy  w naszych
wyjazdowych obozach wakacyjnych i zimowych.
Co roku m odym ludziom szczególnie utalen-
towanym, wy onionym w ramach „Fair Play’Ni-
val”, przyznajemy te  nasze stypendia – bez-
p atne karnety na zaj cia w Fair Play Studio.

ROZMAWIA A ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ

FOT. MGJ FOTO
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cho  ka dy z nas jest na
pewno indywidualist  –
byli my zawsze we czwórk ,
zmierzali my jedn  cie k
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Od 18 lutego do 6 marca na dworcu kole-
jowym w Bia ymstoku ogl da  b dzie mo na
projekcje wideo Igora Przybylskiego. Wy-
stawa organizowana przez Galeri  Arsena  nosi
b dzie tytu  „Stacja Bia ystok”.

19 lutego w klubie Herkulesy wyst pi
szczeci ski raper Sobota. Towarzyszy  mu
b dzie Rena i DJ Ace. Jako support wyst pi
Matys/Sebs. O atmosfer  na afterparty zadba
DJ Ponk.

W kawiarni Fama, 19 lutego pos ucha  b dzie
mo na lubelskiego zespo u KlezmaFour.
W repertuarze grupy znale  mo na m.in. utwory
inspirowane kultur  ydowsk  i ba ka sk .

Równie  19 lutego w sali koncertowej Opery
i Filharmonii Podlaskiej wyst pi Janusz Ra-
dek. Za piewa piosenki z Piwnicy Pod Baranami
oraz w asne autorskie kompozycje. Recital Janu-
sza Radka zatytu owany „Koncert na g os
i r ce” to kameralny koncert z fortepianem. 

20 lutego na scenie kina Pokój b dzie mo na
zobaczy  kabaret Paranienormalni z ich naj-
nowszym programem „Szybcy i mieszni”.

20 lutego Teatr Arkadia organizuje V Festi-
wal Piosenki Harcerskiej. Udzia  w nim we -
mie kilkana cie dru yn harcerskich z Bia egos-
toku, Suwa k i Wasilkowa, które konkurowa  b d
w pi ciu kategoriach: piosenka harcerska, pio-
senka religijna, twórczo  w asna, szanty i twór-
czo  inna (np. turystyczna, poezja piewana, ka-
baretowa, itp.).

20 lutego organizatorzy akcji Modny Bia-
ystok organizuj  w Pa acu Branickich widowi-
sko modowo-artystyczne z m.in. pokazami
mody i stylizacji fryzur. Odb dzie si  równie  li-
cytacja cennych przedmiotów. Widowisko popro-
wadz  Miss Polonia 2010 Rozalia Mancewicz oraz
Cezary ak. Celem tej charytatywnej imprezy jest
wsparcie fundacji „Pomó  im”.

22, 24 oraz 26 lutego Filcomania.pl zapra-
sza na warsztaty lcowania, na których b -
dzie si  mo na nauczy  wykonywania m.in. lco-
wych etui i torebek oraz bi uterii lcowej.
Warsztaty odbywaj  si  w Centrum Rozrywki Ro-
dzinnej Fikoland przy ul. Handlowej 1.

26 i 27 lutego Galeria Arsena  organizuje
warsztaty d wi kowe przeznaczone dla m o-
dzie y licealnej i studentów zainteresowanych
eksperymentami z pogranicza muzyki, kompozy-
cji i sztuk wizualnych. Warsztaty poprowadzi
Krzysztof Topolski – elektroakustyczny improwi-
zator, autor soundartowych projektów i perkusista. 

29 marca w kawiarni Fama odb dzie si
czwarta kolejka Ligi Kabaretów Bia o-
stockiej Pustyni Kabaretowej.

Na 26 i 27 lutego Teatr Dramatyczny im. Ale-
ksandra W gierki w Bia ymstoku zapowiedzia
sw  kolejn  premier  – „BabyBlues”. To
spektakl Jana Jakuba Nale ytego w re yserii
Piotra D browskiego.

Jeszcze do 6 marca w Galerii Arsena  ogl da
mo na wystaw  MOST. To ekspozycja prac
fotogra cznych powsta ych w ramach projektu
edukacyjnego „Plac Zabaw Arsena ”.

7 marca w Teatrze Dramatycznym go ci  b -
dzie warszawski Teatr Prezentacje ze
spektaklem „Niebezpieczna gra”. Wyst -
pi  Anna Dereszowska, Grzegorz Dami cki oraz
Piotr Grabowski.

Towarzystwo Przyjació  Grodna i Wilna zapra-
sza na XII Dni Kultury Kresowej, które od-
b d  si  w dniach 5-19 marca. 

Na 19 marca przewidziana jest premiera
w Bia ostockim Teatrze Lalek. Nowy spektakl
to „Wied my” w re yserii Anny Ivanovej. 

1 oraz 2 kwietnia to termin XXVII Festi-
walu Piosenki eglarskiej „Kopy
2011”. Festiwal zago ci w kinie Forum.

W dniach 5-7 kwietnia w Teatrze Dramatycz-
nym im. Aleksandra W gierki odb dzie si  „Mik-
stura” – przegl d teatrów amatorskich.

7 kwietnia MDK zaprasza na ósm  edycj
Podlaskiego Festiwalu Szkolnych Ze-
spo ów Muzycznych „Akolada”, w którym
wezm  udzia  dzieci ce i m odzie owe zespo y
muzyczne z województwa podlaskiego. 

10 kwietnia na Rynku Ko ciuszki rozgo ci
si  Jarmark Wielkanocny Sztuki Ludowej
Podlasia. 

Warto tam by !

64






	001_eureka_1-2011-okladka_ebook
	002_eureka_1-2011-okladka_ebook
	01_eureka_1-2011_ebook
	02_eureka_1-2011_ebook
	03_eureka_1-2011_ebook
	04_eureka_1-2011_ebook
	05_eureka_1-2011_ebook
	06_eureka_1-2011_ebook
	07_eureka_1-2011_ebook
	08_eureka_1-2011_ebook
	09_eureka_1-2011_ebook
	10_eureka_1-2011_ebook
	11_eureka_1-2011_ebook
	12_eureka_1-2011_ebook
	13_eureka_1-2011_ebook
	14_eureka_1-2011_ebook
	15_eureka_1-2011_ebook
	16_eureka_1-2011_ebook
	17_eureka_1-2011_ebook
	18_eureka_1-2011_ebook
	19_eureka_1-2011_ebook
	20_eureka_1-2011_ebook
	21_eureka_1-2011_ebook
	22_eureka_1-2011_ebook
	23_eureka_1-2011_ebook
	24_eureka_1-2011_ebook
	25_eureka_1-2011_ebook
	26_eureka_1-2011_ebook
	27_eureka_1-2011_ebook
	28_eureka_1-2011_ebook
	29_eureka_1-2011_ebook
	30_eureka_1-2011_ebook
	31_eureka_1-2011_ebook
	32_eureka_1-2011_ebook
	33_eureka_1-2011_ebook
	34_eureka_1-2011_ebook
	35_eureka_1-2011_ebook
	36_eureka_1-2011_ebook
	37_eureka_1-2011_ebook
	38_eureka_1-2011_ebook
	39_eureka_1-2011_ebook
	40_eureka_1-2011_ebook
	41_eureka_1-2011_ebook
	42_eureka_1-2011_ebook
	43_eureka_1-2011_ebook
	44_eureka_1-2011_ebook
	45_eureka_1-2011_ebook
	46_eureka_1-2011_ebook
	47_eureka_1-2011_ebook
	48_eureka_1-2011_ebook
	49_eureka_1-2011_ebook
	50_eureka_1-2011_ebook
	51_eureka_1-2011_ebook
	52_eureka_1-2011_ebook
	53_eureka_1-2011_ebook
	54_eureka_1-2011_ebook
	55_eureka_1-2011_ebook
	56_eureka_1-2011_ebook
	57_eureka_1-2011_ebook
	58_eureka_1-2011_ebook
	59_eureka_1-2011_ebook
	60_eureka_1-2011_ebook
	61_eureka_1-2011_ebook
	62_eureka_1-2011_ebook
	63_eureka_1-2011_ebook
	64_eureka_1-2011_ebook
	003_eureka_1-2011-okladka_ebook
	004_eureka_1-2011-okladka_ebook

